Zalige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Fijne Kerstdagen en een goed uiteinde hè! Of een goeie roetsj.
Deze mooie wensen vliegen ons om de oren in de laatste weken,
sinds half oktober houden wíj ons al bezig met de kerstdrukte,
want veel kerken wil graag nog dat we ‘eventjes’ langskomen om
nog wat aan te passen aan de geluidsinstallaties. Gelukkig geen
ernstige storingen zodat we binnenkort met een gerust hart zelf
ook Kerst kunnen gaan vieren.
Een terugblik op 2018
Jammer genoeg was de eerste activiteit dit jaar het afscheid van
Henk Dul, de grondlegger van ons bedrijf. Hij overleed net voor
de Kerst 2017.
Verder was het jaar 2018 een jaar waar we positief en dankbaar
op terugkijken, gewoon omdat er een hoop ten goede is
veranderd!
In februari en maart 2018 zijn we verhuisd naar ons nieuwe
bedrijfspand, en dat had heel wat voeten in aarde! We gingen
van twee kleine pandjes in een woonwijk en een grote Shurgardopslag naar een bedrijfspand op een industrieterrein in
Eindhoven. We werken nu vanuit een fijn kantoor en we hebben
een heerlijk groot magazijn.

Dialoog Church Sound is vanwege de
feestdagen gesloten van
maandag 24 december 13.00 uur
tot
woensdag 2 januari 2019

We wensen U fijne en bijzondere
Kerstdagen toe en hopen dat u in 2019
de weg naar ons blijft vinden !

We zijn natuurlijk wel bereikbaar in
geval van een storing 

Daarnaast hebben we nu een showroom voor ‘Just Fender’: de shop voor de échte liefhebber van
(bas)gitaren en versterkers. Want dat is het tweede goede nieuwtje waar we in 2018 mee mochten komen:
Theo heeft van zijn passie ook zijn werk gemaakt. Als muzikant en technicus heeft hij een enorme kennis en
ervaring opgedaan en die deelt hij graag met de (semi-)professionele muzikant. Slechts op afspraak en voor een
geselecteerde groep muzikanten, maar dan krijg je wel 1-op-1 aandacht. In de showroom/verkoopruimte kun
je nieuwe en vintage (bas)gitaren en versterkers uitproberen en Theo kan ook reparaties en de juiste afstelling
uitvoeren aan je instrument. Al menig muzikant heeft de weg naar Theo gevonden en vertelt het ook door!
We zijn blij dat we weer een flink aantal nieuwe relaties hebben mogen toevoegen aan onze referentielijst! En
niet alleen de reguliere protestantse en katholieke kerken maar bijvoorbeeld ook een klooster en een zangkoor
met band. Ook zijn er steeds meer installateurs die de weg naar ons vinden: ze erkennen dat het verzorgen van
geluid in een galmrijke ruimte of een ringleidingsysteem ontwerpen toch wel een vak apart is!
We gaan ook steeds vaker de grens over. Ook de Belgen gaan onze expertise steeds meer waarderen en soms
gaat er een wereld voor hen open: ja, verstaanbaarheid in een Belgische kerk kan dus óók!
Ook minder goed nieuws … U heeft het vast vernomen in de media. Bij één van onze relaties, de Urbanuskerk
te Bovenkerk-Amstelveen brandde op 15 september de kerk grotendeels af, en dat terwijl zij net klaar waren
met een flinke restauratie. Er wordt nu hard gewerkt aan plannen voor herstel en wederopbouw, en te zijner
tijd zullen we hen weer voorzien van een prima werkend kerkgeluidsysteem.

December
2018

Cantorsound … since 1961
www.cantorsound.nl
info@cantorsound.nl

Tja … en dan onze website, die was wel aan een verbeteringsslag toe: dankzij Marlieke Dul (dochter van Theo www.marliekemedia.nl) hebben we weer een website die ‘bij de tijd’ is en ook goed leesbaar is op tablets en
smartphones. Ze heeft de website zo gemaakt dat we ‘m zelf kunnen bijhouden. Bekijk de website regelmatig:
zo blijft u op de hoogte van ons reilen en zeilen.
Ook hebben we op 01-10-2018 een jubileum mogen vieren: Henk Lagerwaard is sinds 01-04-2006 in dienst en
dat betekent dat hij 12 ½ jaar werkzaam is voor het bedrijf. Als dank heeft hij een lang gekoesterde wens in
vervulling zien gaan: hij kreeg van Theo een nieuwe basversterker overhandigd (voor de kenners: een Markbass
Minimark 802). Henk speelt o.a. basgitaar en contrabas, en deze basversterker is licht van gewicht maar een
krachtpatser van geluid!
Een vooruitblik op 2019
Gaat er dan veel veranderen? Het blijkt dat onze werkwijze als prettig wordt ervaren en de geleverde
geluidsystemen goed functioneren, dus daarin veranderen we niets. Waar we natuurlijk wel goed op blijven
inzetten is assortimentsvernieuwing: als kerken aangeven dat zij graag een andere / nieuwe functie willen
geven aan een kerkgeluidsysteem dan zullen wij daar natuurlijk in voorzien. Veel kerken worden steeds
multifunctioneler omdat de kerkdiensten een andere invulling krijgen. Maar ook zetten kerken in op verhuur
en dan is een breder inzetbaar kerkgeluidsysteem zeer welkom. Ook daar kunnen wij in voorzien!
Onze laatste assortimentsuitbreiding zal waarschijnlijk een vlucht gaan nemen: steeds meer kerken willen
graag een beeldregistratiesysteem in de kerk: voor de organist, om beveiligingsredenen, om een viering te
kunnen opnemen voor plaatsing op de website of om een opname mee te geven aan een bruidspaar of familie
van een overledene.
We zullen ons blijven inzetten om er voor te zorgen dat ook uw kerkgeluidsysteem optimaal blijft functioneren.
Dat is een opdracht voor zowel ons als ook onze relaties: bel als u een wens of probleem heeft zodat we tijdig
daar op kunnen reageren.
Dialoog Church Sound zal zich ook in 2019 blijven inzetten als specialist op het gebied van
kerk(spraak)geluidsystemen voor kerken, scholen, overheidsinstellingen enz., maar heeft in haar assortiment
ook alles voor de professionele muzikant en geluidsman. Tevens bieden we alles op het gebied van
beeldprojectie en cameraregistratiesystemen. Heeft u op deze gebieden wensen dan adviseren wij u graag!
Neem contact op door te bellen met ons kantoor: 040-2420840 of stuur een bericht naar info@cantorsound.nl.
We willen al onze relaties hartelijk danken voor de opdrachten en de fijne samenwerking het afgelopen jaar.
We wensen u in 2019 veel voorspoed en daar waar nodig zullen we u blijven voorzien van een goede service.
Graag tot ziens!

Theo Dul, adviseur & eigenaar
Henk Lagerwaard, bureaumanager & adviseur
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