Entertainment

Dinner in Motion

Een verbluffende dinershow met de nieuwste technologie
en haute cuisine
Doelstelling
Bedrijfsnaam

Dinner in Motion

Branche

Innoveren en pionieren met een nieuw
entertainmentconcept dat culinaire
verrassingen, ruimtelijke ervaring,
beeld, muziek en interactie
combineert.

Horeca & Entertainment

Uitdagingen

Opgericht

Om een ononderbroken ervaring te
realiseren, moeten de audiovisuele
techniek, de culinaire invulling en de
ruimte van hoog niveau zijn en perfect
op elkaar aansluiten.
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Plaats

Utrecht

Kerntaken

• Audiovisuele dinershows
• Bedrijfsevents

Website

www.dinnerinmotion.nl
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Canon’s oplossing
Met 24 Canon XEED-projectoren
produceert Dinner in Motion
verbluffende shows waarbij gasten en
bediening de geprojecteerde beleving
niet verstoren met hun schaduw.

Resultaten
Surrealistische ervaring

Hoogwaardige 360 gradenprojecties bieden een
verrassende ervaring
doordat verbeelding en
visualisatie worden
losgekoppeld van ruimte
en logica.

Helder en scherp

In een naadloze multiprojectie van 8 Canon
XEED WUX450STprojectoren projecteert
Dinner in Motion creatieve
content die overal even
helder en scherp is.

Geen schaduw

De projecties op de
wanden worden niet
verstoord door schaduwen
van mensen aan tafel of de
rondlopende bediening.

Consistent en
bedrijfszeker

De projectoren leveren
consistente kwaliteit bij
zeer uiteenlopende
omstandigheden en vergen
zeer weinig nazorg na de
installatie.

De beschikbaarheid van een grote ruimte in de
kop van The Wall, een markant winkelcentrum
langs de A2 in Utrecht, leidde tot de definitieve
verwezenlijking van het idee achter Dinner in
Motion. In enkele maanden tijd werd de ruimte
volledig ingericht met twee dinertheaters, een
horecakeuken, theaterruimte en een loungebar
met uitzicht op de autosnelweg A2. Dit unieke
concept in beleving blijkt een schot in de roos.
Zowel bedrijven als uitgaanspubliek komen
naar Dinner in Motion om kennis te maken met
een ervaring waarbij alle zintuigen geprikkeld
worden. Bram van der Vorst, initiatiefnemer
en directeur, en technisch specialist
Paul Notebaart vertellen graag welke rol de
Canon-projectoren hierin spelen.
De klant

De aanleiding

Bram van der Vorst: “Dinner in
Motion biedt een programma van
twee uur en drie kwartier dat een
6-gangen diner met een krachtige
audiovisuele show combineert.
Wat je ziet, eet en hoort is
samengevoegd in een volledig
geregisseerd verloop.
Van haute cuisine en bediening tot
beeld, geluid en boodschap. Zelfs
de tafel trilt en je voelt wind in je
gezicht bij bepaalde scènes. We
werken met een combinatie van
technologie en beleving die een
andere manier van vertellen biedt.
Dinner in Motion is daardoor ook
perfect voor eventcommunicatie
van bedrijven, we kunnen immers
de content naar wens samenstellen. Met een team van horecamedewerkers, contentmakers en
cateringspecialisten richten wij
ons op particulieren, bedrijven en
toeristen.”

Dinner in Motion opende in
december 2016 haar deuren na een
intensieve periode van
voorbereiding en opbouw.
Gebaseerd op jarenlange ervaring
in eventcommunicatie en
–realisatie vond het traject van
idee tot opening in een relatief kort
tijdsbestek plaats. Bram van der
Vorst: “Alles viel opeens
helemaal op zijn plaats.
Vanuit onze achtergrond waren
wij gewend om altijd in opdracht
te werken, maar nu wilden wij
iets doen wat wij zelf echt gaaf
vonden. Het idee ontstond toen
Paul en ik op YouTube een filmpje
zagen van een exclusief event dat
een paar duizend euro per
persoon kostte. Dit niveau wilden
wij ook brengen, maar dan tegen
veel lagere kosten. De kwaliteit
van de Canon-projectoren en de
beschikking over deze fantastische
ruimte maakten dat mogelijk.”

De uitgangssituatie
Ruim 2.500 m2 vloeroppervlak in een
casco ruimte met een hellende vloer
en een volledig glazen gevel maakten
de locatie lastig in te vullen voor
andere bestemmingen. Voor Dinner in
Motion als eventlocatie bood dit juist
alle mogelijkheden. “Hier konden wij
de omstandigheden creëren die nodig
zijn om tot gestroomlijnde beleving te
komen. We hebben twee eetzalen
gebouwd en ingericht voor 360
graden-projecties, muziek en overige
effecten. Voor een snelle bediening
hebben we de keuken er vlak naast
geplaatst. Vanuit de keuken vinden
ook de regie en de aansturing van het
programma plaats via monitors en
control panels. Aan de andere kant
van de keuken hebben wij een ruime
theaterzaal gecreëerd en het vlak
voor de glazen pui hebben wij als
sfeervolle loungebar ingericht”, aldus
Bram van der Vorst.

Wij zijn flink aan het
zoeken geweest om
dit te kunnen
realiseren. Wat wij
voor ogen hadden,
is haalbaar door de
extreme eigenschappen van deze
projectoren!

De uitdaging
Paul Notebaart: “Hoewel het
programma op een combinatie van
factoren rust, zijn de juiste projectoren
essentieel. Als je niet een consistent
hoge beeldkwaliteit kan realiseren
terwijl de gasten pal onder de
projectoren zitten, wordt de illusie
verstoord door onder andere
onscherpte, onevenwichtige kleur en
ongelijke lichtintensiteit. We nemen
de gasten mee naar verschillende
omgevingen waaronder een foodtruckfestival, een casino en een
onderwaterwereld. Vanaf elke plek
aan tafel moet iedereen dezelfde ervaring krijgen. Daarbij projecteren we
zowel op de wanden als op de tafel en
de gerechten. Dit vergt ook
afstemming met de kleuren van het
eten. Grijze sla of blauwe tomaten
zien er nou eenmaal niet smakelijk
uit.”

Er zijn nog zoveel
meer mogelijkheden.
Potentieel is eigenlijk
het kernwoord bij
alles wat je hier ziet.

De oplossing

De aanpak
“Wij zijn flink aan het zoeken
geweest naar geschikte projectoren.
De kapitale projectoren die wij bij
grote evenementen gebruiken zijn niet
geschikt voor kleinere ruimten.
Zo zijn wij bij de Canon short throw
projectoren gekomen. Deze leveren
niet alleen een enorm hoge
beeldkwaliteit maar bieden ook veel
functies en instellingen die wij kennen
uit het hoge segment projectoren.
Het bleek een instant match omdat
Canon juist naar uitdagende
toepassingen voor hun XEEDprojectoren zocht. Wij hebben die een
paar weken flink uitgetest op onder
andere temperatuurschommelingen,
lichtopbrengst, kleurkwaliteit en
consistentie. Een extra uitdaging was
ook verticale projectie in verband met
de warmte.

Voordelen op een rij
• Short throw en extreme lens 		
shift voor kleine ruimten
• Compacte projectoren met 		
hoge lichtopbrengst
• Hoge beeldkwaliteit met 		
WUXGA 1.920 x 1.200 resolutie
• Functies en instellingen uit 		
hoger segment projectoren
• Onderhoudsarm en bedrijfszeker

Bij alles bleken deze compacte
projectoren een waanzinnige kwaliteit
te leveren. Hiermee konden wij een
pilot starten die in ruim een maand
500 bezoekers trok!”

Dinner in Motion werkt in twee
ruimten met ieder 8 Canon XEED
WUX450ST-projectoren en 4 Canon
XEED WUX6010-projectoren. Deze
worden aangestuurd vanuit Watchout
multidisplay-software om een
ononderbroken 360 graden-beeld
op de wanden te projecteren.
De software verdeelt het beeld over
meerdere projectoren, waarbij de
Edge Blending-functie zorgt dat de
beelden per projector naadloos in
elkaar over lopen.
Om dit met veel precisie te kunnen
doen, vergt een hoge consistente en
zeer nauwkeurige beeldweergave die
alleen mogelijk is door het gebruik
van hoogwaardige projectieobjectieven. Hoogwaardige optica is
niet alleen nodig om dubbele beelden
in de overlap te voorkomen, maar
ook om precies de juiste reductie in
helderheid per projector te handhaven
aangezien deze delen dubbel belicht
worden. De Canon-projectoren zijn
uitgerust met deze flexibele
helderheidscorrectie. De grote unieke
verticale lens shift van maar liefst
75% maakt dat de projectoren in een
extreem schuine baan kunnen
projecteren, zonder beeldvervorming.
Dit voorkomt dat er schaduwen van
de gasten op de projectiewand vallen
terwijl zij aan tafel zitten, waardoor
een onverstoorde beleving mogelijk is.

De praktijk

Rendabel SP & AR-project

Paul Notebaart: “De installatie en
ingebruikname van de projectoren
hebben wij zelf gedaan. Dat is
natuurlijk ook ons vakgebied.
Daarbij leverde Canon de
technologie en de support.
We hebben veel waardevolle
informatie kunnen delen over allerlei
technische details die in de praktijk
van belang bleken. In november 2016
waren wij klaar om een try out met
bezoekers te doen. Daar hebben
wij enkele aanpassingen in het
programma en de opstelling
doorgevoerd en op 1 december vond
toen de officiële opening plaats.
Sindsdien houdt de apparatuur zich
uitstekend! We hoeven er niets aan bij
te stellen of aan te passen.
De enige kwestie is natuurlijk het
mogelijk uitvallen van de lampen.
Er zit echter 3 jaar lampgarantie op
elke projector, dus dat zit wat ons
betreft wel goed.”

In korte tijd heeft Dinner in Motion
al veel gasten, maar ook bedrijven
ontvangen. De reacties zijn zeer
enthousiast, maar er is nog veel meer
mogelijk wat Bram van der Vorst
betreft: “We zien hier echt de
adoptiecurve van Rogers terug.
Het zijn vooral de ‘innovators’ die op
zoek zijn naar een nieuwe belevenis,
iets ongekends om mee te maken.
Daarnaast ook bedrijven die op zoek
zijn naar iets verrassends. Zo hebben
wij onder andere voor een groot
automerk een succesvol event gehost.
Waar anders heb je een ontvangstdeck van 500 vierkante meter en
1.000 parkeerplaatsen voor de deur?
Deze locatie is permanent, maar nu
we de componenten van het
dinerconcept op een rij hebben,
kunnen wij het ook zo oppakken en
in Berlijn of Londen neerzetten. Dit
is pas het eerste programma en wij
blijven verbeteren en vernieuwen. Er is
echt nog enorm veel mogelijk!”
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De extreme groothoekobjectieven in
combinatie met de
hoge lichtopbrengst
in kleur en de lens
shift maken deze
toepassing mogelijk.

Meer informatie?
Op canon.nl/casestudies vindt u
meer praktijkverhalen van onze
klanten.
Kijk op canon.nl/kijkopklantcommunicatie of bel
073 681 58 15 voor een
vrijblijvend gesprek voor de
juiste oplossing voor uw
organisatie.

