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Het wonder van Schiedam
Je zou het een wonder kunnen
noemen: de grote kerk van
Schiedam is tot leven gekomen!
Na de renovatie van de Sint Janskerk
staat op de eerste verdieping van
de toren een raadselachtig koperen
apparaat. Met behulp van deze
machine ontvouwt zich op theatrale
wijze, honderden jaren roerige
geschiedenis van de jeneverstad.
Het publiek wordt verrast met een
pratend schilderij, een echte rondvliegende heks, videoprojecties en
objecten die uit de machine komen.
In 15 minuten worden zo alle zintuigen geprikkeld en het publiek
herbeleeft onder meer de gebeurtenissen rondom de heilige Liduina,
de scheepswerven en de opkomst
van de jeneverindustrie.Maar ook
het verleden van Schiedam als
heksenstad maakt deel uit van de
reis door de tijd, waarbij de 700 jaar
oude toren en zijn wachter
de gidsen zijn. Sinds mei 2008 is dit
idee en ontwerp van Nota Bene in
Schiedam te bezichtigen.
Moetwil en van Dijk leverde haar
bijdrage in apparatuur en advies.
Er werd apparatuur geleverd en
geïnstalleerd.

Onder meer drie mpeg spelers met
geheugenkaart, twee 32-inch LCD
schermen, geluidsversterking en
twee videoprojecties. De videobronnen werden gesynchroniseerd,
zodat de projecties en alle monitoren gelijk lopen. Moetwil en van
Dijk adviseerde bovendien over de
complete technische configuratie.
Opdrachtgever: Nota Bene, Tilburg

Bewogen tijd scherper dan ooit
Het Rotterdamse OorlogsVerzetsMuseum is onlangs verhuisd en
dat was een goede aanleiding om
de collectie technisch op te frissen. Het verhaal van de bewogen
Rotterdamse oorlogsjaren kan
nu scherper en intenser dan ooit
worden beleefd met veel nieuwe
audiovisuele presentaties.
De door Moetwil en van Dijk geadviseerde, geleverde en geïnstalleerde audiovisuele hardware bestond
onder meer uit vijf video-opstellingen

met 17-inch TFT monitoren, mpeg
spelers en vandaalbestendige
hoofdtelefoons. Daarnaast werd
de lezingzaal voorzien van onder
meer geluidsversterking, draadloze
microfoon en mogelijkheden voor
notebook presentaties, video- en
dataprojectie.
Opdrachtgever:
OorlogsVerzetsMuseum, Rotterdam

Reizen naar Rijssen
Er zal vanaf nu flink worden gereisd naar Rijssen want de oudste
stad van Twente heeft met twee
vernieuwde musea twee sterke
toeristische troeven in handen.

Moetwil en van Dijk is zelf regelmatig naar Rijssen gereisd om deze
verschillende tentoonstellingen
audiovisueel te realiseren. Het gaat
onder meer om levering van videoprojectoren en videomonitoren en
zes professionele programmeerbare
MP3 spelers met geheugenkaart.
Drie hiervan hebben een luisterhoorn; je neemt de hoorn van de
haak en je hoort een Rijssenaar over
vroeger vertellen. De drie andere
hebben een bezoekersdetector,
waardoor het audiofragment automatisch begint te spelen als er een
bezoeker nadert.

Het Rijssens Museum onderging
een ware metamorfose. Op de benedenverdieping wacht een nieuwe
permanente tentoonstelling over
het industrieel verleden met ‘sterke’
verhalen over de jute-industrie en
de steenfabrieken.
Daarboven huist het Internationaal
Brandweermuseum. Daar wordt de
smeulende interesse van de jeugd
geblust met informatie over brandbestrijdingstechnieken van nu. Op
de bovenste verdieping is er een
multimedia presentatie, zijn er spelletjes en beeld- en geluidspresentaties.

Opdrachtgevers : jam producing,
Wagenborgen, Perspekt Studio’s,
Haarlem en Wijd en Zijd Ontwerpers,
Bussum

Wieringer wetenswaardigheden
Moetwil en van Dijk

In de kop van Noord-Holland ligt
het voormalige eiland Wieringen.
Het ruige leven van vóór de
inpoldering is zeker een museum
waard. Het Wieringer museum
Jan Lont voorziet in die behoefte.

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.

De barre (ge)tijden van het Wieringer
verleden komen nu scherper dan
ooit tot leven met onder meer een
tweetal videopresentaties.
Bij de voorwerpen uit de museumcollectie kan de bezoeker zelf verschillende geluids- en lichteffecten
tevoorschijn toveren door te kiezen
uit een drietal knoppen.

Apparatuur
• beamers en toebehoren waaronder lampen en
bevestigingssystemen
• plasmaschermen, videomonitoren, datamonitoren, 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, besturingssystemen en custom made elektronica
• modificaties, interfaces en supplies

Moetwil en van Dijk leverde de
apparatuur voor de verschillende
audiovisuele presentaties. Alle presentaties starten met een eenvoudige druk op de knop.
Opdrachtgever :
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont,
Hippolytushoef

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