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Tekle Holographics nieuwe partner Beeld &
Geluid

Tekle Holographics, een innovatieve Hilversumse startup, heeft zich als partner verbonden

aan het nieuwe Mediamuseum van Beeld & Geluid. Voor vernieuwende technologische

ontwikkelingen op mediagebied wordt een speciale verdieping in het museum ingericht.

Hiervoor stelt Tekle Holographics haar hologram installatie (“Holo-Wall”) beschikbaar. 

Met de Holo-Wall van Tekle Holographics biedt Beeld & Geluid zijn bezoekers de kans om de

toekomst van media aan te raken en nieuwe technieken te ervaren die nog niet tot de huiskamer

zijn doorgedrongen. De Holo-Wall genereert hologrammen die uit de muur lijken te komen en

in de kamer zweven. Projecties kunnen zowel interactieve als op zichzelf staande animaties zijn.

Holografische technologie komt op deze manier binnen ieders bereik.

⏲

http://nieuws.beeldengeluid.nl/
https://nieuws.beeldengeluid.nl/images/444799
https://www.tekleholographics.com/about-holographics


“Het is voor ons jonge bedrijf een geweldige kans om jong en oud kennis te
laten maken met ons holografisch platform. Eppo van Nispen tot Sevenaer en
zijn team hebben ervoor gekozen hun bezoekers te verrassen met een
adembenemende reis door het medialandschap. Hierbij is expliciet gekozen
om ook de nieuwste technieken mee te nemen en ik ben heel erg trots dat wij
hierbij een rol kunnen vervullen”.
— Michel Tzsfaldet, eigenaar van Tekle Holographics 

“Innovatie staat centraal in ons nieuwe museum. Wij zijn het eerste
Mediamuseum ter wereld dat bezoekers een persoonlijke museumreis laat
meemaken. Daar komt natuurlijk heel wat technisch vernuft bij kijken. Wij zijn
daarom ook zeer verheugd dat Tekle Holographics haar installatie beschikbaar
wil stellen. Deze fantastische installatie biedt ons de gelegenheid onze
bezoekers kennis te laten maken met de wondere wereld van media”.
— Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur Beeld & Geluid 

Het nieuwe Mediamuseum van Beeld & Geluid, dat begin februari 2023 opent, is opgebouwd

uit vijf zones met de thema’s: Delen, Informeren, Verkopen, Vertellen en Spelen. Naast deze

zones bevindt zich in het museum de verdieping Verwonderen, waar bezoekers de toekomst van

media kunnen ervaren. Deze verdieping wordt regelmatig geactualiseerd om zo te kunnen

inspelen op de laatste innovatieve media-ontwikkelingen. Dit gebeurt door samen te werken

met onder andere high tech-bedrijven, media-organisaties, mediamakers en wetenschappers. 

Meer info over Tekle Holographics :

Tekle Holographics creëert en ontwikkelt holografische oplossingen op maat die sociaal

immersieve en interactieve ervaringen mogelijk maken, waarbij men elk 3D model of simulatie

kan visualiseren of gehele virtuele werelden kan betreden. www.tekleholographics.com
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