
 

Persbericht 

Rapenburg Plaza pakt groots uit bij 
“Canon van Nederland”
AMSTERDAM - Op 23 september opende de langverwachte presentatie in het 
Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem: de Canon van Nederland. Een 
interactieve presentatie, ontworpen door Kossman.dejong. Multimediale 
ontwerpstudio Rapenburg Plaza leverde een technische topprestatie bij de 
uitvoering van het ontwerp.

De opdracht was een grote technische uitdaging door de flexibiliteit van de koepel, 
waarin een groot deel van de presentatie is gevestigd. De koepel is onderhevig aan 
weersomstandigheden en geeft daardoor geen stabiele ondergrond om licht- en 
projectieonderdelen op te monteren. Dat is opgelost door een vaste structuur te 
bouwen in de koepel, die los staat van de wanden en het plafond. Op die manier 
beweegt niets met de koepel mee. Alles was tot in de puntjes voorbereid, al ver voor 
de presentatie. Zoveel mogelijk elementen werden off-site gebouwd, voordat ze in 
het museum geplaatst werden. Zo zorgde Rapenburg Plaza ervoor dat er on-site 
minder tijd nodig was om op te bouwen.

‘We werken voor de meeste projecten samen met Rapenburg Plaza en ze helpen 
ons om onze ideeën tot leven te laten komen. Ze hebben een team van experts, die 
samen hard werken om alle elementen in de tentoonstelling samen te laten komen 
op een complete en creatieve manier,’ vertelt Robert van der Linde, ruimtelijk 
ontwerper bij Kossman.dejong.

Het idee achter de presentatie is dat de bezoeker door middel van vensters in de 
geschiedenis een beeld krijgt van de Canon van Nederland. Alles is interactief en 
door middel van speciale RFID-readers kunnen bezoekers de onderwerpen die ze 
interessant vinden scannen en naar hun e-mailadres laten sturen. Zo kun je als 
bezoeker de onderwerpen die je het interessantst vindt achteraf terugvinden. 

De presentatie vindt binnen plaats en begint in een tunnel, waar je als bezoeker 
wordt meegenomen van het heden, naar het Nederland van 3000 voor Christus. Op 
verschillende schermen worden korte films getoond van de relatie van Nederland 
met voedsel, licht en spelen. Vervolgens komt de bezoeker in de koepel, waar door 
middel van spelen en animaties ervaren wordt hoe de geschiedenis écht was. Zo 
kun je bijvoorbeeld voelen hoe zwaar kinderarbeid was en ervaren wat mensen in de 
Tweede Wereldoorlog zagen als ze naar de lucht keken. 
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In de ondergrondse bioscoop met een enorm panoramascherm van 3 bij 15,3 meter 
draait “Nederland in vogelvlucht”. In de bioscoop wordt met verschillende films een 
panoramisch beeld getoond waar je als bezoeker middenin staat. Het 
geluidsontwerp is van de hand van Eric Hense.

Een enorme showstopper is de gigantische muur van touchscreen panelen, waarop 
je als bezoeker meer informatie vindt over de 50 onderwerpen in de Canon.

IJsfontein Interactive Media is het bedrijf achter de interactieve spelelementen in de 
Canon. ‘We herkennen onszelf in Rapenburg Plaza, met hun unieke benadering 
waarin technologie niet gebruikt wordt als gadget, maar om de bezoeker een betere 
ervaring te laten hebben. Ze integreren licht, projectie, schermen, echte objecten en 
decor in één levendig element. De Canon is gemaakt voor iedereen!’ zegt Raimond 
Reijmers, strateeg en designer interactieve ruimtes bij IJsfontein.

Over Rapenburg Plaza
Rapenburg Plaza brengt lichtontwerp, audiovisueel ontwerp en ShowControl bijeen, 
onder een dak. Wij werken intensief samen met opdrachtgever, vormgevers, 
regisseurs, artiesten en eindgebruikers, zodat er altijd een krachtig en compleet 
project gerealiseerd wordt. Voor alle disciplines hebben we ontwerpers in dienst en 
beschikken we over de expertise om ook de hele technische productie van een 
ontwerp te verwezenlijken.

Apparatuur toegepast in de presentatie:
• Versterkers – Meyer Sound
• Audio Speakers – Meyer Sound, KEF, Yamaha
• Camera’s – Logitech
• Computers – Ikbenstil, HPS 
• Showcontrol - Alcorn McBride
• DMX Control – Pharos, PLS
• Extenders - Lightware, Wirestorm
• Transceivers en RFID – Kissbox
• Licht - CLS LED, Controllux, Pharos, Rolight
• Media server software – Showlogix
• Projectie – Canon XEED
• Beeldschermen – LG, Philips, Samsung
• Signal Processors – Xilica
• Switches - Netgear, HP
• Touchscreens – Ilyama, Elo, Samsung
• Video Playback – Brightsign
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Project credits:
Klant: 		 	 	 	 Nederlands Openluchtmuseum, Arnhem

Project manager:	 	 	 Joep Schellekens

Tentoonstellingsarchitect: 		 Kossmann.dejong	  

Concept & Art Direction:	 	 XPEX

Interactief Design & Productie:	 IJsfontein Interactive Media

Video-ontwerp & Productie: 	 Redrum

Lichtontwerper: 	 	 	 Marc Heinz

Interieur Design: 	 	 	 Heijmerink Wagemakers and Brandwacht & Meijer

Audiovisuele installatie & levering:Rapenburg Plaza

Canon van Nederland netwerk: 	 Het Rijksmuseum, Amsterdam Museum, 

Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, 
Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair 
Museum, Nationaal Museum Volkenkunde, 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, 
Rijksmuseum van Oudheden, Het 
Scheepvaartmuseum, Allard Pierson Museum, en 
de website www.entoen.nu.


—————————————————————————
INFORMATIE VOOR PERS - NIET TER PUBLICATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katinka Allender, 
katinka@greatcentralian.com
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