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Van Kaat Mossel en dominee
Visser tot Pim Fortuyn: in
Rotterdam is opstandigheid
tegen de overheid van alle tijden.
Tot 1 juni 2005 is in Museum het
Schielandshuis ‘Schoppen tegen
het Gezag’ te zien. 
Een ode aan de Rotterdamse ‘wije
muil’. Deze tentoonstelling vol
oproer en rellen laat zien dat
rebellen altijd nodig zijn geweest
om de mensen aan het denken te
zetten.
Moetwil en van Dijk zet de her-
rieschoppers in het zonnetje door
twee verticale beamerprojecties
op de vloer te verzorgen. Via een
spiegelsysteem projecteert de
videoprojector het beeld op de
grond.  

Opdrachtgever: 
Historisch Museum / Rotterdam

In de voormalige Heineken brou-
werij in Amsterdam is het impo-
sante cultuurgoed van het bierbe-
drijf vereeuwigd. Onder andere op
een gematteerde kunststof bol
met een diameter van 1 meter 80.
Hierop zien we een projectie van
een draaiende aardbol. De
(inter)actieve bezoeker kan, door
aan een metalen ring te draaien, 

een plek op onze planeet selecteren, 
waarna een filmpje volgt over de
rol van ’s lands grootste brouwer
op de betreffende locatie.

Moetwil en van Dijk leverde de
beamer met een speciaal dome
projectie-objectief waardoor pro-
jectie in een bol zonder verteke-
ning mogelijk is.

Opdrachtgever: 
Ontwerpbureau Keen / Den Haag

Biertje?Biertje?

Herrieschoppers!Herrieschoppers!



Een dynamische stad verdient een
dynamische expositie. 
‘Stad van Rotterdammers’ in het
Historisch Museum maakt dat
meer dan waar. We berichtten al
eerder over de unieke expositie-
ruimte waarvoor Moetwil en van
Dijk zes grootbeeld beamerpro-
jecties op opzichtschermen en
diverse monitoren met surround-
soundsets mocht leveren en
installeren. In het voorportaal van
deze expositieruimte draait nóg
een unieke show. De bezoeker
wordt hier ingesloten en overwel-
digd door acht grote schermen.
Een panoramische video- en ani-
matieshow zorgt ervoor dat
iedereen zich in het Rotterdam
van voor 1880 waant.

Moetwil & van Dijk verzorgde de
levering en installatie van deze
cirkelprojectie. 8 beamers, 8 pro-
jectieschermen, een onderhouds-
vrije Mpeg speler en een uitge-
breide audio-installatie (elk
scherm heeft z’n eigen geluid)
zorgen hiervoor.

Opdrachtgever: 
Historisch Museum / Rotterdam

Moetwil en van Dijk maakt kleine
kinderen aan het schrikken! 
Het leeuwenverblijf in Diergaarde
Blijdorp wordt vernieuwd en de
bezoekers mogen nu het oude ter-
rein betreden. Zodra ze de trans-
portkooi naderen worden ze ver-
rast door leeuwengebrul uit een
door Moetwil en van Dijk
geplaatste installatie.

Opdrachtgever: 
Diergaarde Blijdorp / Rotterdam

Sinds 8 maart is de expositie “Van
Baggeren naar Waterbouw” te
zien in het Nationaal Baggermuseum
in Sliedrecht. Heden, verleden en
toekomst van het baggerwezen
komen hier boven water. Centraal
staat een 5 meter brede maquette
met baggervaartuigen. Moetwil en
van Dijk maakte deze maquette
interactief. Door middel van twee
panelen met elk zes drukknoppen
kunnen verschillende baggerschepen
worden aangelicht. De knoppen zet-
ten meteen een filmpje aan het werk
waarin het betreffende baggervaar-
tuig wordt getoond. 

Geïnteresseerd in onze vorige nieuwsbrieven? 
Wij sturen ze u graag toe of kijk op onze website. 
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De schreeuw van de leeuwDe schreeuw van de leeuw

levert professionele audiovisuele apparatuur en
verzorgt uiteenlopende presentaties.

Maatwerk is ons specialisme.

Of het nu gaat om de levering van een beamer, het
verzorgen van een eenvoudige presentatie of een
groot interactief project met combinaties van beeld,
geluid, licht, projecties en speciale besturingen…..bij
Moetwil en van Dijk bent u altijd in beeld.

PRODUCTEN
- advies, verkoop en onderhoud audiovisuele

apparatuur:
• beamers en toebehoren (o.a lampen en 

bevestigingssystemen)
• plasmaschermen, videomonitoren, data-

monitoren, touchscreens, LCD displays en 
projectieschermen

• solid state video, solid state audio en DVD 
spelers

• audio- en luidsprekersystemen, (draadloze) 
microfoonsystemen

• overheadprojectoren en diaprojectoren
• licht en lichtstuursystemen
• interactieve zuilen, computers, besturings-

systemen, custom made elektronica
• modificaties en interfaces
• supplies

- productie van (interactieve) audiovisuele 
presentaties

- facilitaire diensten zoals Mpeg encoding, 
DVD Authoring en Mastering en het overzetten 
van film en video op DVD

Moetwil en van Dijk

Veel voor weinigVeel voor weinig

De programma’s staan op een
onderhoudvrije Mpeg speler
die op een plasmascherm met
audiosysteem de filmpjes weer-
geeft.

Opdrachtgever: Nationaal
Baggermuseum / Sliedrecht

Bagger boven waterBagger boven water

- Het filmprogramma kan continue 
lopen (of met drukknop of infrarood 
afstandsbediening worden gestart)  

- Met meerdere drukknoppen kunnen
meerdere films worden vertoond

- Het systeem heeft geen bewegende
delen en is dus onderhoudsvrij

- Eenvoudig te installeren en makkelijk 
te bedienen in het dagelijks gebruik

- Met geïntegreerde audioversterker

Moetwil en van Dijk berichtte in
de vorige nieuwsbrief al over een
betaalbare interactieve Mpeg speler
met compakt-flash geheugen-
kaart. Wegens de enorme vraag
hiernaar nogmaals de voordelen
op een rij:

Woorden, daden en beeldenWoorden, daden en beelden


