DI COLORE

®

als je nieuwsgierig bent wil je steeds meer weten

een helder concept is de voorwaarde om een
tentoonstelling de volle betekenis mee te geven

de aard van ieder individueel object staat voor mij centraal.
Door me hier op te richten, kan ik de blik van de toeschouwer
met allerhande dingen sturen

het is net alsof je een cadeautje krijgt,
als een acteur jouw tekst ver laat uitstijgen
boven de dorre letter
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D i Co l o re
vijfentwintig jaar
In vijfentwintig jaar heeft Di Colore zich onder leiding van Marcel Hectors
ontwikkeld van een bedrijf dat audiovisuele producten maakt tot een bedrijf dat volledige projecten uitvoert. Concept, inrichting, bouw, mediaproductie worden door een team gedragen.

teamverband
Voor elk project brengt Di Colore een team van specialisten bijeen, mensen
met een bijzondere kwalificatie in hun discipline. De aard van het project
bepaalt de samenstelling van het team. Op deze manier kan Di Colore uiterst flexibel en efficiënt werken. Vooral ook omdat iedereen ruime ervaring
•

audiovisuele ontwerpen

heeft met het werken in een projectorganisatie.

•

ruimtelijke ontwerpen

kwaliteit

•

objecttheaters
•

fotografie en film

vanaf het begin bij het proces betrokken.

•

multiscreen projecties

afspraak is afspraak

Om de kwaliteit en consistentie zorgvuldig te bewaken houdt Di Colore de
projecten bij voorkeur in eigen hand. Voor een soepele afwikkeling van de
productie wordt iedereen in de productieketen, inclusief de opdrachtgever,

Di Colore maakt altijd gedegen afspraken. Het werk wordt tot in détail
beschreven en overeengekomen. Verandert er iets onderweg, dan wordt
een nieuwe afspraak gemaakt. Di Colore stelt er eer in zich te houden aan
afspraken termijnen en contracten.

beginsel
Di Colore wil het verleden en heden tot leven brengen, zoekt het menselijke
drama en laat dat horen of ook zien, gebruikt en ontwerpt daartoe alle
mogelijke media.
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Reg i e
Wie hem kent, weet dat hij gedreven wordt door twee eigen
schappen: nieuwsgierigheid en een coöperatieve instelling.
Over zijn nieuwsgierigheid zegt hij zelf: “als je nieuwsgierig
bent wil je steeds meer weten. Gevolg is dat je je met steeds
meer zaken gaat bemoeien. Op dat moment moet je zo wijs
zijn anderen in te schakelen.”
Zijn dilemma is altijd weer dat, als je overzicht wilt houden,
je van alles op de hoogte moet blijven. Dus je overal mee
bemoeien.
Op zich is dat niet erg, maar dan moet je wel goed kunnen
samenwerken. En dat is nu juist wat Marcel hoog in het
vaandel heeft staan. “Je kunt het als producent niet alleen
en dat moet je ook niet willen. Je moet samenwerken. In
mijn vak heb je te maken met veel disciplines. Mijn kracht
is dat ik op elk vakgebied kan werken met specialisten die
hun sporen in hun vak hebben verdiend. Ik ben eigenlijk
de dirigent van een orkest en mijn voornaamste taak is het
orkest goed te laten klinken.”
“Door van meet af aan alle disciplines bij een project te
betrekken wordt het werk transparant.
De voordelen zijn groot: iedereen weet waar de ander mee
bezig is en de opdrachtgever kan het proces op de voet volgen.”
Wat is eigenlijk de kern van zijn werk? Marcel: “ik bedenk
oplossingen voor de vraag om communicatie op gang te
brengen. Eenvoudiger gezegd: mij wordt gevraagd een verhaal
te vertellen. En van mij wordt verwacht dat ik dat doe met de
meest indringende middelen. Daarbij spelen beeld en geluid
een grote rol.”
Marcel is een voorstander van de integrale aanpak. Vorm
en inhoud horen voor hem altijd bij elkaar. Voor een goede
presentatie moet je de inhoud ook goed kennen. Daarom
moeten beide in één hand zijn. Dan kom je in dit vak tot het
beste resultaat. “Maar alleen, als je durft samen te werken!”
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Nederlands Textielmuseum Tilburg
Opdracht: de etage van het museum inrichten als audiovisuele
tentoonstelling met als onderwerp 150 jaar werken in de textielindustrie.

Ontwerp: vier sterk afwijkende audiovisuele programma’s: een
hoorspel over thuiswevers, een documentaire over textiel-arbeiders,
een interactieve vitrinewand en een panoramische projectie op een
vijfendertig meter lang doek.

Techniek: videoprojectie, surround geluid, gestuurd licht en
interactieve objecten.

Uitvoering: turnkey project.
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Verenigde Bloemenveiling Aalsmeer
Opdracht: corporate film voor wereldwijde distributie met als doel het
informeren van bestaande en nieuwe zakelijke relaties.

Ontwerp: film in breedbeeld formaat met een impressionistische stijl.
Het verhaal richt zich vooral op die onderdelen van het logistieke proces,
die het bedrijf en de coöperatie wereldwijd uniek maken.

Techniek: volledig digitaal afgewerkte videoproductie.
Gemaakt in PAL norm voor Europa en NTSC voor de Amerika’s en Japan.
Beide versie voorzien van Surround geluid.

Uitvoering: sterk visueel gericht verhaal zonder
commentaarstem.
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Mysterious Bogpeople Project
Opdracht: de productie van aanvullende informatiedragers
voor een reizende tentoonstelling, die te zien is op meerdere continenten.

Omvang: fotografie en beeldrestauratie voor de tentoonstelling.
Portal / website opgebouwd vanuit verhalende, chronologische en
wetenschappelijke invalshoeken. Uitvoering in meerdere talen.

Techniek: deels dynamische presentatie, bouw in eigen bedrijf van
een database op metadata niveau.

Uitvoering: de website is als turnkey project uitgevoerd en omvat:
fotografie, redactie, ontwerp en technische realisatie.
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World Water Forum ‘sGravenhage
Opdracht: presentatie gedurende het forum van het
bedrijf NUON. Zorgdragen voor een positieve herinnering bij de delegatieleden aan het bedrijf.

Ontwerp: stand met zwevende vloer uitgevoerd in onderscheidende
kleuren.

Techniek: video plasmaschermen, die samen een doorlopend beeld
vormen. Geluid boven de stand met gedichten in vijf talen over water.

Uitvoering: standbouw, recruteren van standbemanning, drukken
van uitgave met gedichten, productie beeldmateriaal, ondersteunend
beeld op jumboscreen van airport Schiphol op de dag dat alle congresgangers vertrekken.
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GeoExplorer Drents Museum Assen
Opdracht: museale introductie op het ontstaan van de aarde.
Ontwerp: objecttheater met decors, surround geluid, projectie op
scherm, bol, mirror-up projectie en bewegende onderdelen.

Techniek: volledig tijd- en aanvraag gestuurd programma.
De opstelling werkt ‘unattended’.

Uitvoering: het verhaal over het ontstaan van de aarde wordt
verteld door de mond van Moeder Aarde.
Het project in samenwerking met de NAM Assen en de museumstaf
uitgevoerd.
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Rui mte l i j k
Jaap Bardet is ontwerper van geïntegreerde ruimtelijke,
infor
matieve en grafische vormgeving. Hij was tien jaar
verbonden aan een gerenommeerd bureau, waar hij werkte
aan projecten voor overheidsinstanties en musea. Samen
met een aantal grafische ontwerpers heeft hij zich gevestigd
in Rotterdam.
Al in een vroeg stadium is Jaap betrokken bij een project
van Di Colore. Hij neemt vaak deel aan het kernteam. De
groep werkt ruwe ideeën uit tot een werkbaar voorstel aan
de opdrachtgever en verbindt daar een prijs aan.
Vooral in de eerste fase van grote projecten zoekt hij naar
concepten die verder gaan dan eenvoudige informatiedragers.
Juist de ideeën die aan een expositie ten grondslag liggen
ziet hij als een essentieel uitgangspunt voor een ontwerp.
Daarom is voor hem een helder concept de voorwaarde om
bijvoorbeeld een tentoonstelling de volle betekenis mee te
geven en de componenten in onderlinge samenhang in het
juiste kader te exposeren. Belangrijk tijdens de ontwerpfase
is de zoektocht naar integratie van beeld, geluid en
voorwerpen. Het “zintuiglijk” beleven vormt de grote rode
draad door veel projecten.
Jaap Bardet over Di Colore: “In de samenwerking probeer ik
de informatie in heldere componenten te organiseren. We
zoeken altijd naar vormoplossingen die direct communiceren.
Het is een sport om complexe informatie terug te brengen
tot de essentie van de boodschap die we moeten overbrengen.
Van Marcel Hectors krijg ik de vrijheid om tot het beste
resultaat te komen.”
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De schatkamer Maritiem Museum Rotterdam

Expositie walvisvaart Zuiderzeemuseum

Imax/Tresor project Rotterdam / Elburg

Belettering meubilair tweede kamer

Expositie centrum Kinderdijk

M E C / tentoonstelling Eindhoven

SDU Ontwerpgroep / tentoonstelling ABP Heerlen

Lou de Jong Penning SDU Den Haag

Time Out / tentoonstelling Min.van Justitie
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Floriade / Op pad door het Landschap
Opdracht: promotie van het landschap door de
Provincie Zuid Holland

Ontwerp: avontuurlijke trektocht voor kinderen door diverse onderdelen die het landschap symboliseren.

Techniek: bouw, constructie, interactieve audiovisuele
opstellingen met projectie en op een aantal plaatsen Surround geluid
en licht.

Uitvoering: turnkey levering in een samenwerking met
René van Raalte en Jaap Bardet
Aanvullende opdracht stadsboerderij voor de gemeente
Zoetermeer.
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CODA Apeldoorn
Opdracht: ruimtelijk ontwerp voor de openingstentoonstelling van het nieuwe museum.

Ontwerp: indeling van de grote ruimte geschikt voor een thematische tentoonstelling.

Uitvoering: een combinatie van flexibele wanden in de vorm
van ringen en vlakke monumentale scheidingswanden die los in de
ruimte staan.
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D ra ma
Net als Marcel Hectors heeft Ferd Hugas een brede belangstelling
en veel ervaring in multidisciplinaire samenwerking. Hij is al lange
tijd betrokken bij audiovisuele producties, als acteur en regisseur,
maar ook als tekst- en scenarioschrijver. Voor televisie schreef hij
in Nederland en Duitsland scenario’s voor prime time drama, voor
radio wekelijks een gedramatiseerd feuilleton over maatschappij en
samenleving. In opdracht van bedrijven en instellingen maakte hij
ca. honderd scenario’s voor videofilms en band-dia producties.
Ferd: “Profiteren van andermans kennis en kunde is vaak een
feestje. Het is net alsof je een cadeautje krijgt, als een acteur jouw
tekst ver laat uitstijgen boven de dorre letter. En zo gaat het ook
in de samenwerking met een producent, ontwerper, geluidsstudio
en natuurlijk de opdrachtgever. Als iedereen zijn best doet zijn de
resultaten bijna altijd verrassend.”
Hij werkt graag samen met Di Colore, een bedrijf dat niet de
makkelijke weg kiest. “Er wordt net iets meer van je gevraagd.
Meedenken wordt gewaardeerd. Het aardige is ook dat de
opdrachtgever vaak uitgedaagd wordt om voor creatieve niet
alledaagse oplossingen te kiezen. En het gebruik van de moderne
media maakt dit werk ook erg spannend.”
De keus om het verleden zo veel mogelijk te dramatiseren juicht hij
toe: “in een tijd dat men wil zien wat men hoort, is dramatisering
een uitstekend middel om tot de toeschouwer door te dringen. Ik
ben gewend me in te leven in personages en dat komt juist goed
van pas bij het schrijven van historische scènes.”
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Historoscoop

Set Boomsma

Jodocus Boomsma

Vincent van Gogh

filmset

Set Boomsma

Admiraal van Kinsbergen

Moerman

Agathe Wegerif
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De moord op Bonifatius
Opdracht: introductie op de moord van Bonifatius in het nieuwe
deel van museum ‘t Admiraliteitshuys in Dokkum.

Ontwerp: licht- en klankspel in een volledig verduisterde gang.
Poppen en kleding die de sfeer van de tijd oproepen. Fotopanorama
van Dokkum in de vijfde eeuw.

Techniek: surround geluid, gestuurd licht.
Uitvoering: de inrichting het decor in de gang.
Theatraal uitlichten en programmeren. Hoorspel in meerdere talen,
dat de botsing tussen de ‘culturen’ voelbaar maakt.Digitaliseren en
restaureren van films over diverse koninklijke bezoeken aan Dokkum.
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Nationaal Vlechtmuseum Noordwolde
Opdracht: Introductie op het fenomeen rietvlechten en de
rol van de industrie in Noordwolde en omgeving.

Ontwerp: objecttheater in het praktijklokaal van de
voormalige Rijksrietvlechtschool.

Techniek: videoprojectie, surround geluid, gestuurd licht
en bewegende objecten.

Uitvoering: een combinatie van licht- en klankspel, een
monoloog interieur door een acteur en een interview op film
met de laatste leraar van de school.
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Deta i l
Nadat ik me 15 jaar in mijn atelier uitsluitend heb
geconcentreerd op de vrije schilderkunst, ervaar ik het
inrichten en vorm geven van tentoonstellingen als een
ideale mogelijkheid om mijn aandacht voor vorm, kleur en
materiaal ruimtelijk te realiseren.
Deze uitdaging biedt Di Colore mij.
Hoewel de condities en voorwaarden van museale presentaties
natuurlijk niet dezelfde zijn als die van verf op doek, heb ik
er een enorm plezier in de doorgaans grote verscheidenheid
aan voorwerpen en objecten een ruimtelijke samenhang te
geven. De eigenaardige aard van ieder individueel object
staat voor mij hierbij centraal. Door me hier specifiek op te
richten, kan ik de blik van de toeschouwer voor een vitrine
met allerhande dingen sturen.
Mijn keuzes maak ik op grond van het materiaal waar de
voorwerpen van gemaakt zijn, de ruimte waar zij om vragen
of op grond van associatie in samenhang met de inhoudelijke
context. Het is precies deze expertise die mijns inziens
in niets verschilt van het inzicht in de compositie van het
autonome beeld. De armslag die ik krijg bij Di Colore,
maakt deze manier van werken mogelijk.
De samenwerking van Joost de Munk met Marcel en Jaap
bij een project is kritisch doch open. Er is voortdurend
ruggespraak en altijd de mogelijkheid om de vertaling van
het idee naar de werkelijkheid fijn te slijpen.
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Stedhûs Sleat
Opdracht: inrichting van twee tentoonstellingen ‘Sloten
de ideale Stad’ en de Laterna Magica van Peter Bonnet en
audiovisule middelen

Ontwerp: kijkdozen in een gebogen wandhoge landkaart en een klassieke collectie opstelling.

Techniek: videoprojectie, gestuurd licht en
bewegende objecten.

Uitvoering: een combinatie van hoorspelen, films en
interactie via het bekijken van kijkdozen.
Inrichting van de ruimte voor de collectie Laterna Magica.
Interaktieve audiotour door de stad en streek in diverse
talen.
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Distilleerderij J. Boomsma Leeuwarden
Opdracht: Bouw en museale inrichting van een historische distilleerderij.

Ontwerp: inrichting van de ruimte, vitrines, video programma in
combinatie met lichtspel.

Techniek: videoprojectie, surround geluid, gestuurd licht en de objecten die nodig zijn om Beerenburg te maken.

Uitvoering: het verzorgen van de inrichting van het lokaal,
de bouw van de vitrines, theatraal uitlichten en programmeren.
Productie van een historisch verhaal over het bedrijf in
dramatische vorm.
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CODA Woudreuzen en Fluisterheggen
Opdracht: ontwerpen en inrichten van de historische
tentoostelling. De museumcollectie koppelen aan het archief
en de bibliotheek.

Ontwerp: opstelling in de vorm van een doolhof. AV
programma’s rond thema’s. Gebruik van PDA’s met koppeling
aan databases van het archief en bibliotheek

Techniek: videoprojectie, hoorspelen, mediakiosken,
gestuurd licht.

Uitvoering: turnkey project. Productie van media,
techniek, videoprogramma’s en hoorspelen.

21

B eel d
Leendert Jansen werkte een aantal jaren als fotograaf bij
de fotodienst van de NOS en startte in 1992 het bedrijf
Mediafoto. Hij fotografeert vooral voor omroepen en de
filmindustrie.
Leendert over zijn vak: “Fotografie is altijd al mijn grote
passie geweest. Het overbrengen van een idee of emotie in
beelden door middel van licht en het zoeken van het juiste
kader, vind ik het mooiste wat er is. Fotografie is voor mij
een expressiemiddel om een verhaal te vertellen.”
Hij fotografeert ook veel voor educatieve uitgaven, musea en
kunstcollecties. In dat geval hanteert hij een eigen speelse
manier van fotograferen om de soms droge informatie zo
ongemerkt en vriendelijk te laten overkomen.
“Ik waardeer de samenwerking met Di Colore vooral,
omdat de fotografie een duidelijk doel dient, namelijk het
overbrengen van een verhaal. En wat is er nou mooier dan
dat!”
Wim Kluvers; een freelance fotograaf in hart en nieren. Door
zijn voorbeeldige flexibiliteit kan hij goed improviseren. Wim
is op elke set goud waard omdat hij zich zeer coöperatief
opstelt. Hij denkt mee in het proces en zoekt altijd naar een
betere oplossing. Hij is op zijn best als je hem zijn gang laat
gaan.
“Daarom werk ik graag met Di Colore. De opdrachten zijn
altijd duidelijk, de communicatie goed en ik krijg de vrijheid
mijn gang te gaan. Bovendien heeft Di Colore meestal niet
alledaagse projecten. En dat houd je fris.”
Leendert en Wim fotografeerden onder andere voor de pro
jecten “Geo Explorer” van het Drents Museum te Assen,
“De Historoscoop” van het Limburgs Museum in Venlo en
de expositie “Woudreuzen en Fluisterheggen” in het CODA
te Apeldoorn.
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Wetterskip Fryslân Leeuwarden
Opdracht: programma voor gebruik in het basisonderwijs en verspreiding onder inwoners van het werkgebied.

Ontwerp: CD-ROM, begeleidend werkboek voor het
onderwijs en vier themaprogramma’s voor Omrop Fryslân.

Techniek: hybride CD-ROM en audio CD geschikt voor
gebruik op standalone PC’s. Productie van drukgerede
inhoud.

Uitvoering: Productie van hoorspelen, mediaproductie,
redactie voor het werkboek.

23

Industriële fotografie
Opdracht: diverse opdrachtgevers in Noordwest Europa.
Branches: verpakkingen, zuivel, voedingsmiddelen, staal,
energie, utiliteitsbouw, instellingen in de zorg en musea.

Techniek: opnames op grootbeeld in combinatie met
lichtontwerpen.

Uitvoering: bij analoge opnames vindt de filmontwikkeling in eigen bedrijf plaats. Volledige digitale beeldbewerking.
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Clondalkin Group PLC Dublin
Opdracht: voor corporate fotografie, beelden voor
productsheets en websites.

Ontwerp: portal en websites voor tot de groep
behorende bedrijven, masterplan voor brochures en productsheets.

Uitvoering: registratie op digitaal beeld van alle topvijf
producten van de groep wereldwijd.
Ontwerp van de website, uitvoering en productie op afstand.
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Aud io
Meestal is een tussenpersoon de opdrachtgever, zoals de
producent Marcel Hectors van Di Colore. “Wij hebben
met Di Colore verschillende grote mixed-media projecten
gemaakt. Omdat wij proberen creativiteit met technische
vakmanschap te combineren en bereid zijn met technisch
en inhoudelijk gecompliceerde AV producties mee te
denken en oplossingen aan te dragen, zijn wij al vele jaren
een geschikte partner gebleken.
De samenwerking met Marcel Hectors heeft veel mooie
producties opgeleverd.” Ronald en Jeroen Nadorp hebben
de leiding van Bob Kommer Studio’s, een facilitaire
geluidsstudio in de categorieën “audiovisueel” of “geluid bij
beeld”.
Mede door haar lange historie (Den Haag 1952) en lange
ervaring in stemopnamen is Bob Kommer Studio’s de
aangewezen plaats voor stemopnamen in alle talen en
voor een scala aan verschillende geluidseffecten. Hiervoor
beschikt het bedrijf over een eigen geluidseffecten server,
waarmee ieder soort geluidseffect is te vinden en direct
verwerkt kan worden in de geluidsband.
Samen met Di Colore is zo het geluid voor bijvoorbeeld
GeoExplorer, Historoscoop en allerlei hoorspelen in alle
moderne talen ontstaan.
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Historoscoop Venlo
Opdracht: objecttheater voor het Limburgs Museum.
Ontwerp: introductie van de thema’s die in vijf musea inde
nederlands duitse regio te zien zijn.

Techniek: 360 graden panorama scherm met een hoogte
van 3 meter lengte 36 meter. Dataprojectie,
surround geluid, gestuurd licht en bewegende objecten.

Uitvoering: bouw van de ruimte, productie van de
decorstukken en het AV programma.
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Museum kerk en stad Thorn
Opdracht: ontwerpen en inrichten van de kerk en het
museum.

Ontwerp: Inrichting en renovatie van het museum. AV programma’s rond thema’s. Gebruik van een interactieve audiotour
abases van het archief en bibliotheek

Techniek: videoprojectie, hoorspelen, mediakiosken, gestuurd licht en interactieve audiotour door museum, kerk en stad.

Uitvoering: turnkey project. Productie van meubels, lichtontwerp en installatie, audiovisuele media, grafisch ontwerp. Voor
de opstelling in de kerk speciale veilige vitrines in LED licht en
volautomatische klimaatbeheersing
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TOT zover nederlands uitvaart museum
Opdracht: ontwerpen en inrichten van het museum.
Ontwerp: opstelling in de nieuwbouw en directie woning.
AV programma’s rond thema’s. Gebruik van een interactieve
audiotour abases van het archief en bibliotheek

Techniek: videoprojectie, hoorspelen, mediakiosken,
gestuurd licht, interactieve audiotour door museum en over de
begraafplaats .

Uitvoering: turnkey project. Productie van meubels, lichtontwerp en installatie, audiovisuele media, grafisch ontwerp
en inrichting.
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Museum Stedhûs sleat en Informatiecentrum Mar & Klif
Opdracht: ontwerpen van een reeks audiotours in de streek.
Ontwerp: Tien thematische routes die een gebied van
25 bij 10 kilometer bestrijken en corresponderen met de inhoud
van twee musea. Start in twee musea met uitgifte balie

Techniek: Interactieve audiotour gestuurd door positionering
in informatie palen.

Uitvoering: turnkey project. Productie van meubels, audio
en installatie, audiovisuele media, grafisch ontwerp. Afgeleid
product is een boek met beschrijvingen van de streek. Alle tours
zijn in het Nederlands, duits en Engels en voorzien van hoorspelen, muziek en documentaire onderdelen.

HOORSPELEN
In de loop der jaren geproduceerde
programma’s voor on- en offline media,
radio en tentoonstellingen:

Het diepe gat

Watersnoodramp 1825

Het kistje

Recreatie 1935

Binnendijkers

Fryslân in de16e eeuw

Slik

Ontginning kwelders

Trekschuit

Reizen in de 18e eeuw

De brug

Watersport aan de Turfroute

Elfstedentocht

Doorzetters rond 1900

Stomme Jelle

Gevangenis in Sloten

Motorspuit

Brand in de winkel

Zweeloo

Brief van Vincent

Yde girl		

Sprookje van Hobbel

By the devil

Turfstekers

Thuiswevers

Tilburg rond 1910

Eila		

Sprookje

Hooge Duvel

Veluwse sage

Kalf in de kerk

historisch tableau

Klompenwacht

Apeldoorn anno 1900

De gouvernante

Koningin Emma

Tuinman

‘t Loo ten tijde van Willem III

Arie en Sjaak

Dienstplichtigen bij PMT

Woudreus

Sprookje Beekbergerwoud

Bonifatius

Klankspel over de moord

en anderen in het Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Referenties
Admiraliteitshuis

Dokkum

Kappa Golfkarton

Hoogeveen

Archeologisches Freilichtmuseum

Oerlinghausen

Landbouwuniversiteit

Wageningen

AVL Audio Visual Laboratories

Wallingford USA

LPF Formplastics

Grotegast

Elf / atochem

Parijs

Limburgs Museum

Venlo

Atlantis Kindermuseum

Duisburg

Mamiya America Corporation

New York

Auping		

Deventer

Medisch Centrum

Leeuwarden

BCS Coating Systems

Drachten

Ministerie van LNV

‘sGravenhage

Bega Werke

Bad Salzsuflen

De Melker

Veenendaal

Betuwelijn informatie centrum

Barendrecht

Museum Schloß Rheydt

Mönchengladbach

Verenigde Bloemenveilingen

Aalsmeer

Museum Burg Linn

Krefeld

Boomsma Distilleerderij

Leeuwarden

Nationaal Vlechtmuseum

Noordwolde

Boxes Group Ltd

Blackburn

Niedersächsisches Landesmuseum

Hannover

Cats Packaging

Rotterdam

Nederlands Textielmuseum

Tilburg

Clondalkin Group

Dublin

Nederlands Uitvaart Museum

Amsterdam

Creative Staging

Londen

Nuon Holding

Amsterdam

Culltuur Onder Dak

Apeldoorn

Omniversum theater

‘s Gravenhage

Drents Museum

Assen

Postbank

Amsterdam

Van Eerd Groep | Jumbo

Veghel

Rabobank Nederland

Utrecht

Fenox / Ranox France

Parijs

Rendac Holding

Bergum | Son

Folkersma Verkeerstechniek

Marum

Röcher machinebau

Solingen

Friesche Pers | Leeuwarder Courant

Leeuwarden

RO Theater

Rotterdam

Fryslân Miljeu - Omrin

Leeuwarden

Sterpolis verzekeringen

Arnhem

Friesland Coberco Dairy Foods

Leeuwarden

SPT robotanlage

Luzern

Gemeentemuseum en abijkerk

Thorn

SDU		

‘sGravenhage

Museum Van Gogh in Drenthe

Nieuw Amsterdam

Museum Stedhûs Sleat

Sloten

Museum Hagedoorns Plaatse

Epe

Vaassen Flexible Packaging

Vaassen

Hasselblad Nederland

Utrecht

Vepa meubelen

Hoogeveen

HZPC		

Joure

Wetterskip Fryslân

Leeuwarden

Hovap International

Sneek

Wilhelmina Ziekenhuis

Assen

Intergro

Hoofddorp

Zeepaert | monumentaal huis

Dordrecht

Colofon
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