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De oude Hannema had het niet 
durven dromen. Anno 2009 
spreekt hij, in het heringerichte 
Harlingse gemeentemuseum het 
Hannemahuis, vanaf de funda-
menten van zijn voormalige jene-
verstokerij de bezoekers toe over 
het wel en wee van jenerverstoken 
in vroeger tijden.

Enkele jaren geleden werden in het 
museum namelijk de resten van de 
voormalige drankfabriek ontdekt. 
En inmiddels is op de fundamenten 
van de jeneverketels een spectacu-
laire nieuwe audiovisuele attractie 
gebouwd. Leendert Hannema 
hangt met behulp van opzicht- en 
doorzichtprojectie in het luchtle-
dige en vertelt zijn verhaal zodra 
de kijker de ruimte betreedt. Met 
licht-, video- en geluidseffecten 
komt de bezoeker in een soort Har-
lingse tijdmachine terecht.
 
Hoewel Hannema zelf zijn jenever-
stokerij in 1856 sloot omdat hij zich 
de gevolgen van drankmisbruik 
aantrok, is zijn oude borrelfabriek 
tijdens de openingsuren van het 
Hannemahuis met terugwerkende 
kracht weer volop in bedrijf.

Oude borrel krijgt nieuw leven
Zo is er een inventief geprogram-
meerde presentatie met geluids-, 
licht- en video-effecten die de 
kunsthandel in vroeger tijden tot 
leven brengt. De bezoeker is ge-
tuige van een dialoog tussen een 
kunsthandelaar en zijn zoon waarbij 
de schilderijen in de voorkamer let-
terlijk een stem krijgen.

De gehoorzaal heeft ook een aan-
gename technische facelift onder-
gaan. Hier zijn nu filmvoorstellingen 
en laptoppresentaties mogelijk 
dankzij een stationaire videopro-
jector en een voorziening voor de 
aansluiting van een notebook.

Moetwil en van Dijk leverde haar 
bijdrage onder meer in apparatuur, 
installatie en advies met betrekking 
tot de attractie in de voormalige 
jeneverstokerij, de presentatie van 
de kunsthandel en de inrichting van 
het auditorium.

Opdrachtgever: Carillon audiovisuele 
communicatie, Haarlem en Gemeente-
museum het Hannemahuis, Harlingen

Den Haag Centraal verandert 
ingrijpend. Het station wordt de 
komende jaren verbouwd tot een 
moderne, internationale openbaar 
vervoerterminal. 

In het gloednieuwe Informatiecen-
trum Den Haag Nieuw Centraal kun 
je achterhalen waar je straks je fiets 
kunt stallen of welke bouwtechnie-
ken er worden gebruikt.

Op de plek waar ooit de ketels 
borrelden komt het geestrijke vocht 
samen met de geest van Hannema 
virtueel weer tot leven. Elders in 
het Harlingse gemeentemuseum 
vinden we andere blikvangers van 
de recente herinrichting.

Haagse vragen

Bij de inrichting van het onlangs 
geopende centrum mocht Moetwil 
en van Dijk leveren en audiovisueel 
inrichten. Onder meer de appara-
tuur voor de videopresentaties voor 
binnen en buiten, de baliepresenta-
tie, de videoprojectie apparatuur in 
de filmzaal en de touchscreens met 
computers werd door Moetwil en 
van Dijk verzorgd.

Opdrachtgever(s): bureau Zootz
Gemeente Den Haag/afdeling DSO

De ruimte biedt onder meer een 
grote maquette van het gebied, een 
filmzaal  en verschillende computers 
met interactieve programma’s die met 
behulp van touchscreens tot leven ko-
men. Wanneer het informatiecentrum 
gesloten is, kan de geïnteresseerde 
informatiezoeker ook van buiten op 
een TFT monitor beelden bekijken. 
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Veel mensen kijken televisie tijdens 
het eten. Maar bij de stations-
restauratie in Driebergen kun je 
tussen de happen door zelfs op 
een interactieve manier je natuur-
kennis testen. Op het NS-station 
wordt sinds eind vorig jaar name-
lijk een restaurant gecombineerd 
met een VVV en een bezoekers-
centrum van het Nationaal Park 
Utrechtse Heuvelrug.

In het informatiecentrum staan drie 
houten ‘landhuisjes’ op een sokkel.  
Hier kun je opdrachten uitvoeren. 
Zoek het juiste blad bij de boom en 
raad het goede vogelgeluid terwijl 
je een kaassouffleetje nuttigt. Zoek 
de correcte pootafdruk bij het dier 
terwijl je aan een koele cola-light 
slurpt. In het centrum hangt ook 
een grote kaart (3 bij 1,5 meter) van 
het park, voorzien van knopjes.

Als je op een van de knoppen 
drukt, licht met behulp van LED ver-
lichting een gedeelte van de kaart 
op en verschijnt op het LCD scherm 
informatie over de betreffende 
plek. Zo kun je, goed gevuld met 
kennis, eten en drinken het natuur-
gebied probleemloos bezoeken.

Moetwil en van Dijk leverde de 
technische audiovisuele voorzie-
ningen voor de overzichtkaart 
en de landhuisjes. Een greep: 18 
drukknoppen, TFT flatscreen, pro-
grammering van video- en fotobe-
standen, geluidsfaciliteiten, bestu-
ringssystemen en  programmering 
volgens draaiboek

Opdrachtgevers : Krachtwerk, Leusden 
i.s.m. Hypsos, Soesterberg

Informatiesoufflé

De Noordpool smelt langzaam, 
maar gelukkig is Diergaarde 
Blijdorp bereid om enkele drei-
gende thuislozen asiel te bieden. 
Want de ijsberen zijn sinds kort 
weer te bewonderen in Rotterdam-
Noord. De vermaarde dierentuin 
presenteert aan moderne ontdek-
kingsreizigers (lees: bezoekers) 
het werelddeel Arctica waarop het 
poolleven op ijzig realistische wijze 
tot leven komt. 

In de publieksruimte van het ijsbe-
renverblijf laat een zes meter brede 
audiovisuele presentatie de gevol-
gen zien van klimaatverandering 
voor het dierenleven op de Noord-
pool. De rillingen lopen de kijker 
over de rug als blijkt dat door de 
kortere winters de ijsberen minder

IJsberen niet meer in de kou

kunnen jagen en vaak geïsoleerd 
op eilandjes achterblijven.

Moetwil en van Dijk adviseerde en 
begeleidde de technische realisatie 
van de projectie op de doorzicht-
schermen. Drie gesynchroniseerde 
mpeg spelers, drie stationaire 
videoprojectoren met groothoek 
objectieven, een synchronisatie-
unit en verschillende inbouw-
luidsprekers en audioversterkers 
werden aan elkaar gekoppeld. Ook 
de automatische besturing, de 
handbediening en het encoderen 
van het beeldmateriaal werd door 
Moetwil en van Dijk verzorgd.

Opdrachtgever : 
Diergaarde Blijdorp, Rotterdam

Moetwil en van Dijk
levert professionele audiovisuele 

apparatuur en diensten

Maatwerk is ons specialisme

Of het nu gaat om de levering van een beamer, 
het verzorgen van een kleine 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.

Apparatuur
•	 beamers	en	toebehoren	waaronder	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
•	 licht	en	lichtstuursystemen
•	 interactieve	zuilen,	computers,	besturings-
 systemen en custom made elektronica
•	 modificaties,	interfaces	en	supplies

Diensten
•	 advies	apparatuurkeuze	en	ontwerp
 complete systemen
•	 installatie	apparatuur
•	 preventief	onderhoud	en	reparatie
•	 programmering	showcontrol
•	 diverse	facilitaire	diensten
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