een goed museum...

... is een gastvrije, inspirerende
en feestelijke plek voor de
bezoekers en een efficiënte,
veilige werkplek
Museum Adviseurs
Theateradvies is een dynamisch, onafhankelijk
adviesbureau gevestigd in het centrum van
Amsterdam. Als adviseurs zijn we nationaal
en internationaal actief bij het ontwerpen
en renoveren van museums, schouwburgen,
concertgebouwen,
multifunctionele
zalen,
poppodia en onderwijscentra. Wij zorgen ervoor
dat uw gebouw een fantastisch publieksgebouw
wordt!

Wij zorgen ervoor!
Visie
Theateradvies was de laatste jaren regelmatig betrokken bij het
ontwerp, de bouw en de inrichting van verschillende musea. In onze
visie is het museum een meester-verhalenverteller. Het verhaal wordt
verteld met behulp van de collectie en (interactieve) media. De
bezoekers maken deel uit van het verhaal en komen zo op plekken
waar ze nog nooit geweest zijn. Ze vergaren kennis en genieten van
een prachtige ervaring.

Team
Theateradvies heeft een hecht team van breed georiënteerde
professionals met ervaring in alle aspecten van musea en theaters. Van
techniek tot exploitatie en van financieel management tot architectuur.
De aanpak van Theateradvies is altijd multidisciplinair en met oog voor
de dagelijkse praktijk, zodat specialisme steeds gekoppeld blijft aan
een pragmatische inslag.
Museum adviseur Rutger van Dijk (50) werkte jarenlang als technicus,
belichter, stage manager, projectleider en adviseur in musea en theaters.
De laatste 10 jaar was hij mede-eigenaar en directeur van Rapenburg
Plaza. In die functie was hij ontwerper, adviseur en projectleider bij de
bouw en renovatie van vele musea in Nederland en daarbuiten. Zo was
hij recent betrokken bij de verbouwing van het Scheepvaartmuseum
en de nieuwbouw van het Nationaal Militair Museum. Rutger is
gespecialiseerd in het ontwerp van museumverlichting, lichtsturing,
AV installaties, content beheer en ict.

Internationale prijsvragen
Bij architectuurprijsvragen voor publieksgebouwen, zoals musea,
theaters, concertzalen, congrescentra en popzalen, biedt Theateradvies
actief ondersteuning aan architecten. We adviseren over alle aspecten
die het gebouw bijzonder maken als publieksgebouw en we vergroten
zo de kans om de prijsvraag te winnen. We ondersteunen tevens
projectontwikkelaars en bij ‘design and build’ aanbestedingen zijn we
vaak onderdeel van het team.
Theateradvies maakte deel uit van de winnende teams bij prestigieuze competities zoals het “Wei-Wu-Ying Performing Arts Center” in Kaohsiung, Taiwan (met Mecanoo architecten), het “Boris Eifman Dance Palace” in St. Petersburg, Rusland (met UN Studio), het
“Birmingham Library and Repertory Theatre” in Engeland (met
Mecanoo architecten), en het “Centre Culturel et Administratif” in
Montréal, Canada (met de Architekten Cie).

Respect voor planning en budget
Bij het ontwerp van een museum zijn de planning en het budget
essentieel. Ons uitgangspunt is dat private en publieke financiële
middelen verstandig worden besteed. Gemiddeld zijn we een of
twee keer per maand betrokken bij een (Europese) aanbesteding.
We volgen daardoor de marktontwikkelingen op de voet. Bij alle
projecten waarbij Theateradvies betrokken was in de afgelopen jaren
hebben we de installaties binnen het afgesproken budget en volgens
planning gerealiseerd. Wij hechten eraan deze gewoonte voort te
zetten!

Kwaliteitsmanagement systeem
Theateradvies is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008. Jaarlijkse audits
door de TÜV bevestigen onze voortdurende aandacht voor kwaliteit.

Concept
Theateradvies ondersteunt bij haalbaarheidsonderzoeken en het
formuleren van een goed concept. Een goed concept is verhelderend.
De visie en de wensen van de opdrachtgever staan duidelijk op papier
waardoor misverstanden voorkomen worden. Een goed concept is
gericht op de toekomst. Het gebouw wordt tenslotte pas over enkele
jaren in gebruik genomen en de voorzieningen moeten ook dan nog
toereikend zijn.

Programma van eisen

Aanbesteding

Theateradvies is een ervaren partner bij het opstellen van een PvE.
Hierin wordt vastgelegd wat de verwachtingen zijn van de
opdrachtgever en gebruiker. Bij verschillende projecten schreven we
mee aan het ruimtelijk, functioneel en technisch PvE. Een goed PvE
zorgt voor duidelijkheid vooraf en voorkomt teleurstellingen achteraf.

Theateradvies is gespecialiseerd in aanbestedingen, zowel nationaal als
Europees, en zelfs wereldwijd. We kennen de internationale markt en
onze aanbestedingsmodellen voldoen aan de strengste internationale
richtlijnen. Deze modellen zetten we inmiddels al jarenlang in bij
de aanschaf van technische middelen zoals hijsinstallaties, audio
voorzieningen en verlichting. Ons innovatieve model van aanbesteden
garandeert een transparante, objectieve en niet-discriminerende
procedure.

Ontwerp
Theateradvies werkt altijd interdisciplinair. Voor ieder project zoeken
we naar de ideale mix van creativiteit, innovatie en techniek. Onze
activiteiten omvatten onder meer lichtontwerp, advies over de logistiek
van bezoekers, catering en goederen, een theatrale benadering van
het publiek voor een optimale ervaring, de vertaling van concepten
en ideeën in techniek, het ontwerp van een flexibele infrastructuur,
lichtregelsystemen en lichtsystemen. We bepalen en bewaken budget,
planning en kwaliteit en we adviseren over meerjarig onderhoud.

Bouwbegeleiding
Voor een goede uitvoering is ook een goede begeleiding nodig.
Theateradvies biedt die begeleiding. We maken duidelijke afspraken en
we controleren die ook. Zo zorgen we voor beheersing van meerwerk
en stelposten, waardoor al onze projecten binnen budget konden
worden afgerond. We signaleren tijdig problemen en werken actief
mee aan het voorkomen van achterstanden in kwaliteit, tijd en geld.
We controleren op alle details die er toe doen als het museum straks in
gebruik wordt genomen en hebben een zeer toegankelijke en heldere
methode ontwikkeld om knelpunten te signaleren en in beeld te
brengen.

Jaarlijkse inspectie en meerjarenonderhoudsplan
Theateradvies is beschikbaar om de staat van de technische
installaties jaarlijks te inspecteren. We brengen de gehele installatie in
beeld, beoordelen de staat van het onderhoud en onderzoeken nut en
noodzaak van vervanging van afgeschreven apparatuur. We begroten
de kosten van onderhoud en afschrijving. We hanteren daarbij
steeds de meest recente NEN-normering. Dat geeft duidelijkheid
en zekerheid, zowel voor de opdrachtgever als voor de leverancier
en daarmee leggen we de basis voor een lange levensduur en lage
jaarlijkse kosten

Theatertechniek
tussen de tanks
Op de plek waar in 1913 de Luchtvaartafdeling
van de Koninklijke Landmacht werd opgericht
staat 100 jaar later het compleet nieuwgebouwde
Nationaal Militair Museum. Een indrukwekkend
gebouw met een spectaculair dak van 110 x 250
meter, 13 meter hoge glazen buitenwanden en
zo’n 35.000 m2 tentoonstellingsvloeroppervlak.
De grote glazen buitenwanden geven de
bezoeker een gevoel van ruimte en bieden zicht
op de collectiestukken buiten.

Nationaal Militair Museum,
Soest
Opdrachtgever Bruns Architect Felix Claus Dick van
Wageningen Architecten Tentoonstellingsarchitect
Kossmann.deJong Project Nieuwbouw museum,
inrichting tentoonstellingen Opgeleverd 2014 Prijzen
Abe Bonnema Architectuurprijs 2015, genomineerd
voor Install Award 2015 Foto’ s Jeffrey Steenbergen

Werkzaamheden Rutger van Dijk
Advies AV-installatie, showcontrol, netwerk,
content-beheer
en
AV-beheersysteem
Ontwerp Lichtsturing en DMX-distributie
Uitvoering Directievoering op percelen AV
en lichtontwerp, planning en budgetcontrole
Rutger van Dijk was bij de uitvoering van
dit project werkzaam als directeur van
Rapenburg Plaza.

Het Nationaal Militair Museum schetst een
uitgebreid beeld van de krijgsmacht in het
verleden, nu en in de toekomst. Voor de
bezoeker is het een ware belevenis met zes
themaruimtes, historische belevingsruimtes,
interactieve zones, meerdere kabinetten en in de
imposante middelenhal zijn tanks, vliegtuigen,
helikopters en andere grote militaire hardware
tentoongesteld.
Het gehele project is uitgevoerd als een PPS
DBFMO constructie onder aanvoering van
bouwbedrijf Heijmans.

Zaans Spektakel
komt tot leven met
theatereffecten

Zaansmuseum, Zaandam
Opdrachtgever Zaans Museum
Tentoonstellingsarchitect Pronk Studio Project
Herinrichting Zaans Museum Opgeleverd 2014
Foto’ s Jeffrey Steenbergen

Werkzaamheden Rutger van Dijk
Advies
AV-installatie,
showcontrol,
E-installatie en netwerk
Ontwerp AVinstallatie, showcontrol en lichtsturing
Uitvoering Project- en procesbegeleiding op
alle percelen, planning en budgetcontrole
Rutger van Dijk was bij de uitvoering van
dit project werkzaam als directeur van
Rapenburg Plaza.

Eind 2014 opende het Zaans Museum haar deuren
voor de nieuwe presentatie: ‘De Zaanstreek
Maakt Het’. Dat was het eerste deel van een
totale herinrichting van het museum. De nieuwe
tentoonstelling werpt een verrassende blik op
de collectie en de verhalen over de Zaanstreek
toen, nu en straks. Het ‘Zaans Spektakel’ brengt
de presentatie tot leven en laat de bezoeker
de molens, de fabrieken en het harde werken
‘voelen’. De gehele ruimte transformeert ieder
uur voor een paar minuten door de inzet van
licht, geluid en projecties. Bij het tweede deel
van de herinrichting werd een nieuwe vaste
tentoonstelling ‘Typisch Zaans’. geopend. Deze
tentoonstelling laat een moderne weergave
zien van de ’Zaanlandsche Oudheden en
Merkwaardigheden’. Deze opstelling is gebaseerd
op een tentoonstelling die in 1874 te zien was in
het Stadhuis op de Burcht in Zaandam. Het Zaans
Museum heeft met het ‘Zaans Spektakel’ een
compleet nieuw uniek concept neergezet waarbij
het gebruik van theatereffecten de belevenis
compleet maken.

Zelf een museum
inrichten met
interactieve game

Wonderkamers 2.0,
Den Haag
Opdrachtgever Gemeente
Museum
Den Haag
Tentoonstellingsarchitect Kossmann.deJong Project
Herinrichting van de expositie Wonderkamers
Opgeleverd 2013 Prijzen TEA Award 2015 - International
entertainment awards for best new attractions and
theme parks, International Design and Communication
Award ( IDCA ) 2015 - Best Scenography for a Permanent
Exhibition Foto’ s Jeffrey Steenbergen

Werkzaamheden Rutger van Dijk
Advies AV-installatie, showcontrol, netwerk,
content-beheer
en
AV-beheersysteem
Uitvoering Projectbegeleiding op AV
en lichtontwerp percelen, planning en
budgetcontrole
Rutger van Dijk was bij de uitvoering van
dit project werkzaam als directeur van
Rapenburg Plaza.

In de kelders van het Gemeentemuseum is
speciaal voor jongeren en scholen de interactieve
tentoonstelling Wonderkamers 2.0 ingericht.
Drie jaar lang is intensief samengewerkt met
een multidisciplinair team van educatoren,
game-designers, mediaspecialisten, filmmakers
en decor, licht- en geluidsontwerpers. De
vernieuwde Wonderkamers is ontworpen als een
fysieke en virtuele driedimensionale game waarin
de bezoeker als hoofdpersoon van het spel de
rol van tentoonstellingsmaker krijgt. Met een
speciaal ontwikkelde tablet navigeer je door de
Wonderkamers waar je de spellen speelt. Iedere
kamer is ontworpen rondom een ander thema.
Hoe beter je de opdrachten uitvoert, hoe meer
punten je verdient en hoe meer kunstwerken
je verzamelt voor je virtuele zaal in het
Miniatuurmuseum. In het hart van Wonderkamers
staat het imposante Miniatuurmuseum met wel
200 museumzalen, waarin honderden originele
miniatuurkunstwerken van topkunstenaars uit
de hele wereld zijn tentoongesteld (collectie Ria
en Lex Daniëls). Als laatste onderdeel van het spel
richt je een van de virtuele museumzalen van dit
Miniatuurmuseum in.

Verhalen vertellen
met de collectie
Museum Het Valkhof in Nijmegen is gehuisvest
in een prachtig gebouw van architect Ben van
Berkel. In dit gebouw groeide het museum de
afgelopen 12 jaar uit tot een gevestigde naam
op het gebied van Romeinse archeologie, oude
kunst en popart. Aan de hand van deze zeer
uiteenlopende collecties vertelt het museum de
verhalen die verbonden zijn met de geschiedenis,
de kunst en de cultuur van Nijmegen.

Museum Het Valkhof,
Nijmegen
Opdrachtgever Museum Het Valkhof Project
Functioneel, Ruimtelijk en Technische PvE renovatie
museum Opdracht 2011 Foto’ s Museum het Valkhof

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Functioneel, ruimtelijk en technisch
Programma van Eisen renovatie museum

Het vertellen van verhalen is een nieuwe manier
om het publiek te laten kennismaken met de
collecties. Tot nu toe is Museum Het Valkhof vooral
een tentoonstellingsruimte van voorwerpen. Het
vertellen van verhalen is echter veel meer dan
alleen het tonen van voorwerpen en stelt ook
nieuwe eisen aan het gebouw en de technische
installaties.
Het museum besloot daarom tot een renovatie.
Theateradvies werd gevraagd om voor
die renovatie het programma van eisen te
formuleren. De keuze viel op Theateradvies
vanwege de ervaring met publieksgebouwen en
de bijzondere aanpak die heel sterk gericht is op
de inhoud van de verhalen die het museum wil
vertellen.

Innovatieve
theatertechniek

Scheepvaartmuseum,
Amsterdam
Opdrachtgever
Scheepvaartmuseum
Architect Dok Architecten, Liesbeth van der Pol
Tentoonstellingsarchitecten
Atelier
Brückener,
Event Communications, Haley Sharpe Design, Tinker
Imagineers Project Inrichting tentoonstellingsruimte
en exposities Opgeleverd 2011 Foto’ s Niko van der
Klugt

Werkzaamheden Rutger van Dijk
Advies AV-installatie, showcontrol, netwerk,
content beheer, meerjarig-onderhoud en
serviceplanning
Ontwerp Showcontrol,
lichtsturing en DMX-distributie Uitvoering
Projectbegeleiding op lichtsturing, AV
en showcontrol percelen, planning en
budgetcontrole
Rutger van Dijk was bij de uitvoering van
dit project werkzaam als directeur van
Rapenburg Plaza.

Het Scheepvaartmuseum, gevestigd in een
monumentaal gebouw uit 1656, is eind 2011
heropend na een ingrijpende verbouwing.
Een van de hoogtepunten van de renovatie is
de overkapping van de gehele binnenplaats.
De zelfdragende constructie is geïnspireerd
op de kompaslijnen van oude zeekaarten. Het
museum bestaat uit meerdere vaste thematentoonstellingen, objecten-tentoonstellingen,
belevenissen en tijdelijke tentoonstellingen.
Deze verschillende onderdelen zijn ook door
verschillende
tentoonstellingsarchitecten
ingericht; Atelier Brückener was verantwoordelijk
voor de zeven verschillende objectententoonstellingen; Event Communications was
verantwoordelijk voor de “Haven 24/7” en de
“Zie je in de Gouden Eeuw” tentoonstellingen;
Haley Sharpe Design was verantwoordelijk voor
de “Het verhaal van de Walvis” tentoonstelling
en Tinker Imagineers tekende samen met MET
Studio London voor ”de Zeereis”. Het gebruik
van een inventief systeem met een groot
aantal 11-aderige spanningsrails inclusief DMXlichtsturing is zowel wat betreft de infrastructuur
als de lichtsturingsmogelijkheden een groot
succes gebleken. Alle museale ruimtes hebben
een compleet uitgevoerd DMX-lichtstuursysteem.

Avontuurlijke
ontdekkingstocht
door de wereld van
het kinderboek

Papiria –
Kinderboekenmuseum,
Den Haag
Opdrachtgever
Letterkundig
museum
Tentoonstellingsarchitect
Platvorm
Concept,
samenstelling, project- en designmanagement
Grob Enzo Project Inrichting interactieve expositie
Opgeleverd 2010 Prijzen Gouden Reiger Award,
Cinekid New Media Award Foto’s Mike Bink fotografie

Werkzaamheden Rutger van Dijk
Advies
AV
installatie,
showcontrol,
E-installatie en netwerk Ontwerp AVinstallatie, showcontrol en lichtsturing
Uitvoering Projectbegeleiding op AV
en showcontrol percelen, planning en
budgetcontrole
Rutger van Dijk was bij de uitvoering van
dit project werkzaam als directeur van
Rapenburg Plaza.

Het Kinderboekenmuseum opende in 2010
de spectaculaire tentoonstelling “Papiria, een
avontuurlijke ontdekkingstocht door de wereld
van het kinderboek en de eigen verbeelding”.
De interactieve expositie is een belevenis. De
inzet van multimedia en diverse kunstdisciplines
maken het klassieke medium boek eigentijds.
De tentoonstelling bevat onder meer twaalf
interactieve spellen, achttien korte av-producties
over het maken van een verhaal, dertig
ontwerpstations waarmee kinderen een eigen
verhaalfiguur maken, 111 originele illustraties
van 68 verschillende illustratoren, meer dan 150
luisterfragmenten en circa 50.000 boeken voor
de boekenmuren. Ook zijn er vier pepper’s ghost
producties in Papiria opgenomen: magische
diorama’s van een feeërieke schoonheid.
Kinderboekenschrijvers als Sjoerd Kuyper, Paul
van Loon en Jacques Vriens werkten mee en de
bijdragen aan het decor door illustratoren als
Sieb Posthuma, Charlotte Dematons en Olivia
Ettema versterken de bijzondere en verrassende
vormgeving van de magische tentoonstelling.

Nieuwe
hoofdentree voor
het Van Gogh

Van Gogh museum,
Amsterdam
Opdrachtgever Van Gogh museum Architect Kisho
Kurokawa architects / Hans van Heeswijk architecten
Project Logistiek advies nieuwe hoofdentree
Opgeleverd 2015 Foto’s Luuk Kramer

Werkzaamheden Theateradvies
Advies Logistiek, inrichting garderobe,
sanitaire voorzieningen, capaciteit en
plaatsing van roltrappen en liften

Het Van Gogh Museum heeft een nieuw
entreegebouw. Het museum is niet groot qua
oppervlak, maar als publiekstrekker is het een
van de belangrijkste musea van het land met
1,5 miljoen bezoekers per jaar. Dat is veel en het
museum ziet zelfs kans voor groei. Om die groei
mogelijk te maken is gekozen voor een ruimere
entree. Daarmee wordt een betere doorstroming
van het publiek bereikt en daardoor kan het
museum meer publiek ontvangen op drukke
dagen. Het directe resultaat was een groei van
200.000 bezoekers in de laatste vier maanden van
2015. Het ontwerp van Kisho Kurokawa architects
& associates, uitgewerkt door Hans van Heeswijk
architecten biedt een grote transparante
entreehal met ruimte om de publieksstromen
ingrijpend te verbeteren. Theateradvies bv was
bij het ontwerp betrokken als logistiek adviseur
en heeft geadviseerd over uiteenlopende
onderwerpen waaronder de inrichting van de
garderobe, de sanitaire voorzieningen en de
capaciteit en plaatsing van roltrappen en liften.

Theateradvies bv
Herengracht 160
1016 BN Amsterdam
The Netherlands
tel + 31 20 627 22 48

info@theateradvies.nl
www.theateradvies.nl

