de Zusters Franciscanessen te Heythuysen kunnen
het nu tóch weer verstaan !
Niet alleen omdat de gemiddelde leeftijd van de Zusters steeg … ook jongere bezoekers van de Kloosterkapel
konden al lange tijd niet alles goed verstaan. De leverancier van de geluidsapparatuur had spijtig genoeg in de
samenstelling van de apparatuur geen rekening gehouden met de akoestiek waardoor de spraak minder goed
verstaanbaar werd door de galm. Uiteindelijk hebben de Zusters, na meerdere herstelpogingen van de
leverancier, toch afscheid moeten nemen van deze leverancier en hun noden neergelegd bij Dialoog Church
Sound.
Het Klooster van de Zusters Franciscanessen van Heythuysen heeft, naast de functie van Missieklooster,
verschillende functies gehad. Naast het klooster staat een verpleeg- en verzorgingshuis waar ook Zusters
verblijven.
Toen Theo een afspraak had met de Pastor in de Kapel waren
de problemen vlot boven water: teveel geluidszuilen met teveel
vermogen in de Kapel en microfoons die niet voldeden aan het
predicaat: geproduceerd voor spraak! Theo heeft de Pastor
laten horen hoe het anders kan en zij was er van overtuigd dat
Dialoog Church Sound de problemen kon oplossen.
In samenwerking met Theo heeft Henk een advies &
prijsopgave opgesteld en kort daarop mochten we de opdracht
tot verbetering ontvangen.
Met behoud van de meeste geluidszuilen, de aanwezige 100V versterker en het ringleidingsysteem is het
geluidsysteem nu opgewaardeerd met een draadloze digitale tabletbediening, een zwanenhalsmicrofoon voor
op het altaar en op de lezenaar een zwanenhalsmicrofoon met LED-verlichting. Het resultaat is een enorme
verbetering waar de Zusters nog voor lange tijd gebruik van kunnen maken.
Leuk detail:
Het signaal uit het kerkgeluidsysteem reikt niet alleen tot in de Kapel: de Zusters en bewoners van het Zorg- en
Verpleeghuis kunnen ook in de huiskamer op de TV de vieringen meemaken. Om over zulke lange afstanden en
op meerdere locaties voldoende signaal te kunnen aanbieden heeft Theo ook daar zijn expertise flink laten
spreken! Nu dus … óveral een goede spraakverstaanbaarheid.

en waardering …
Je voelt de waardering als een Zuster ontroerd is en zegt dat ze
nu sinds 2 jaar eindelijk weer kan verstaan wat er wordt gezegd!
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