“De Kapel” te Hilversum vernieuwd het geluidsysteem
Het kerkgeluidsysteem van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap “De Kapel” was niet toegesneden op
de functies zoals dat nodig was: zowel een heldere en sprankelende spraak en muziekweergave
konden niet beiden optimaal worden weergegeven. Eind 2018 was de eerste kennismaking in “De
Kapel” en zowel bij hen als bij ons voelde het goed. Aan het Kapelbestuur werd een offerte
uitgebracht waarna zij, als kleine geloofsgemeenschap, fondsen gingen werven. Het duurde tot
december 2019 tot dat alles in kannen en kruiken was en de opdracht werd verstrekt!
Penningmeester de heer Van IJsel Smits reageerde verwonderd toen in de eerste week van januari
2020 al werd gebeld om een afspraak te maken om het geluidsysteem te leveren en te installeren.
Het gebouw “De Kapel” is het voormalig koetshuis van landgoed
Quatre Bras gebouwd in een Zwitserse chaletstijl en werd in 1898
gebouwd en in 1957 in gebruik genomen door de Remonstrantse
Gemeente en later de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum.
Op de begane grond is de kerkzaal en op de 1e verdieping zijn er
een aantal zalen die geschikt zijn voor vergaderingen en
samenkomsten, alsmede de keuken. De Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap heeft naast de wekelijkse erediensten
verschillende vormen van samenkomsten en organiseert onder
leiding van koster Toon Heuwekemeijer ook concerten.

Bij aanvang van de werkzaamheden werd eerst alle overbodige apparatuur uitgenomen uit de twee
geluidskasten. Er was op de koffiekar geen plaats meer voor thermoskannen en kopjes: een
verouderde versterker, draadloze microfoonsystemen die niet meer waren toegestaan qua
werkfrequenties, cassettedeck enz.. Ook de bekabeling kon flink worden gesaneerd waardoor er het
juiste overzicht ontstond om het verloop van de bekabeling helder te krijgen.
Uiteindelijk konden Theo en Henk in 2 dagen tijd het gehele geluidsysteem monteren, inregelen en
overdragen aan de koster … bij het afspelen van zijn favoriete muziek kreeg hij de lach niet meer van
zijn gezicht! En ook de spraakweergave was zo ingeregeld zoals men het nooit eerder gehoord had.
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Voordat er werd besloten tot de aanschaf van het nieuwe geluidsysteem werd degelijk
vooronderzoek gedaan en werden verschillende kerken bezocht en werd gesproken met kosters en
beheerders. De enthousiaste recensies deden hen besluiten tot de aanschaf van een geluidsysteem
dat draadloos bediend kan worden door middel van een tablet met een speciale softwareapplicatie.
Daarnaast volgden zij het advies om Cantor SP-geluidszuilen voor spraakweergave te laten plaatsen
met een baswoofer voor ondersteuning van lage tonen bij het afspelen van muziek. Ook wilde men
graag een combinatie van bekabelde en draadloze microfoons om de meest uiteenlopende vormen
van samenkomsten te kunnen voorzien van goed verstaanbaar geluid. Theo Dul heeft de vooraf
beloofde resultaten waargemaakt en wij wensen hen dan ook veel gebruiksgemak van hun nieuwe
geluidsysteem!

En ook uw kerk of geloofsgemeenschap kan worden voorzien van de meest optimale spraakverstaanbaarheid: maak een afspraak zodat we samen met u kunnen bekijken waar verbeteringen nodig en
haalbaar zijn!
Een afspraak maakt u door te bellen met 040 – 2.420.840 of door een e-mailbericht met
contactgegevens te sturen naar info@cantorsound.nl

De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap te Hilversum verwelkomt u graag tijdens hun vieringen, lezingen,
concerten, meditatiemomenten en kringbijeenkomsten. Er wordt in “De Kapel” veel georganiseerd.
Neem een kijkje op de website www.dekapel.nu.
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