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NIEUWSBRIEF

Rotterdam.INFO, het nieuwe 
Rotterdamse stadsinformatiecen-
trum op de Coolsingel, biedt alles 
voor geïnteresseerden in de Maas-
stad. 
Bezoekers en bewoners komen 
hier voor informatie over stads-
ontwikkeling maar kunnen ook 
terecht voor tickets uit het cultu-
rele aanbod. Het brandpunt in het 
stadspromotiecentrum wordt ge-
vormd door een maquette van de 
binnenstad.

Rond deze enorme maquette is een 
interactief informatiesysteem ontwik-

     Madurotterdam

Alle monitoren en projectoren wor-
den aangestuurd met een systeem 
van gelinkte computers. Elders in 
het informatiecentrum staan nog 
vier touchcomputers met informatie 
en drie videomonitoren met filmpjes 
opgesteld. 

Moetwil en van Dijk adviseerde, le-
verde en installeerde de audiovisuele 
apparatuur waaronder de videopro-
jectoren, touchcreens, computers, so-
lidstate videospelers en monitoren.

Opdrachtgever : Pronk Studio, Rotterdam 
i.s.m. Rnul

keld waarbij bezoekers door middel 
van touchscreens zelf de gewenste in-
formatie kunnen oproepen.
Je zou het een moderne Rotterdamse 
binnenstadsvariant op Madurodam 
kunnen noemen. 

Met vier videoprojectoren worden 
animaties en sfeerbeelden over de 
maquette geprojecteerd. Een vijfde 
projector zorgt voor breedbeeldpro-
jectie van achterliggende informatie 
en diepgang en is geintegreerd met 
de maquette.

In het Mariniersmuseum in Rotterdam 
krijg je een indrukwekkend beeld 
van de dagelijkse gang van zaken 
rond de vredesmissie in Uruzgan. 
Je beleeft Afghanistan door de 
ogen van de mariniers zelf, met 
originele homevideo, foto’s, web-
logs en twitterberichten.

Je ervaart het bestaan daar tijdens 
films die een beeld geven van 24 
uur uit het leven van vredesmissie-
mariniers. De films worden geprojec-
teerd op vier doorzichtschermen met 
behulp van vier beamers en vier be-
stuurbare mpeg spelers. De bezoeker 
kan het filmmenu bedienen met twee 
drukknoppen.
Verderop in de tentoonstelling zijn er 
vier interactieve presentaties waar de 
bezoeker individueel  de belevenissen 
van de mariniers kan ervaren. Met een 
druk op de knop komt er een audio- 
of videofragment voorbij. 
Moetwil en Dijk verzorgde de tech-
niek-op-maat: advisering, levering,

   Uruzgan dichtbij

Opdrachtgever : Mariniersmuseum, 
Rotterdam i.s.m. Museumstudio 
Amsterdam

installatie en inregeling van alle audio-
visuele apparatuur en de showcontrol. 
Turnkey, dus klaar voor gebruik.



Kunnen bomen praten? In het ver-
nieuwde informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer Het Boomkroon-
pad wel. Op een vlonderpad be-
gint de bezoeker al aan zijn tocht 
over het boomkroonpad. 

Wandelend over het vlonderpad 
vertellen vier bomen met behulp van 
animatie, gesproken en geschreven 
tekst, spelletjes en foto’s van alles 
over zichzelf en het bos. De bezoe-
ker beleefd hier de bomen van bin-
nen en van buiten.
Het pad vervolgt  zich verder buiten 
het bezoekerscentrum naar de wor-
teltunnel, waar de bezoeker als het 
ware één wordt met het leven onder 
de grond van dit bos. Aan het eind 
van de 22 meter lange tunnel leidt 
een wenteltrap naar het 125 meter 
lange pad langs de boomtoppen, 
om vervolgens op het hoogste punt 
van 22,5m een uitzicht van oneindig 
bos te bieden!

Na afloop van de tocht over het 
boomkroonpad kijken jong en oud 
anders naar het bos en haar bomen 
en dat is precies de bedoeling!
Het Boomkroonpad, daar gaat het 
bos voor je leven!
 
Bomen bomen overigens niet zo-
maar, daar is techniek voor nodig.
Moetwil en van Dijk leverde en in-
stalleerde onder meer een17-inch 
videomonitor, een HD videospeler 
met drukknopaansluiting, 3 publieks-
bestendige luisterhoornen, een pro-
fessionele Mp3 speler met drukknop, 
een audioversterker en luidsprekers.

Ook het encoderen van het beeld-
materiaal en de programmering   
van de HD videospeler werd door 
Moetwil en van Dijk verzorgd.

Opdrachtgever : 
Bos en Bos educatieve vormgeving en 
interieur, Roosendaal

      Bomen die bomen!

Net als Rotterdam is de presen-
tatie van de stadsgeschiedenis in 
het Historisch Museum continu in 
beweging. 

Als inleiding op de vernieuwde pre-
sentatie ‘’Stad van Rotterdammers’’ 
is op een metersgroot scherm (een 
9 meter brede projectie!) in vogel-
perspectief een animatie te zien. 
Op deze digitale groeikaart zien we 
Rotterdam stap voor stap uitgroeien 
van enkele huizen langs een steiger 
tot metropool en wereldhaven.

Moetwil en van Dijk adviseerde, le-
verde en installeerde de hardware 
voor deze grootse presentatie.
Opdrachtgever : Ben Smit Multimedia 
i.s.m. Mapsplusmotion en het 
Historisch Museum Rotterdam

        Groei in vogelvlucht

Kijk op onze website voor nog 
meer nieuws:  

Wereldmuseum • Geurloze poep 
Wageningse Vrede ...

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	lamp-
 modulen en bevestigingssystemen
•	 plasmaschermen,	videomonitoren,	data-	 	
 monitoren, touchscreens, LCD displays en 
 projectieschermen
•	 solid	state	video	en	solid	state	audio	
•	 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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