
Slides: De presentaties van Peter zijn zeer visueel en hij gebruikt doorgaans vele honderden slides met foto’s, 

grafieken, animaties en video’s. Deze zijn essentieel voor zijn verhaal. Bij een eventuele video registratie van 

zijn optreden is het daarom van groot belang ook deze slides goed in beeld te brengen.   

Als er een ander slide formaat dan het standaard widescreen formaat (16: 9) noodzakelijk is, dient hierover 

minstens 4 weken voorafgaand aan de presentatie contact te zijn opgenomen 

Presentatie Laptop:  Peter presenteert altijd en alleen van zijn eigen (windows) laptop. Dit om technische 

problemen met versiebeheer en illegaal gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal te voorkomen. Hij 

neemt voor noodgevallen een USB-stick met zijn presentatie mee.  

In zijn verhaal is de timing tussen verhaal en slides erg belangrijk.  Daarom is het belangrijk dat zijn laptop voor 

hem staat, op een laag tafeltje (50 -90 cm)  op ongeveer 1,5 meter afstand. Dus zeker niet ergens bij de 

techniek of aan de zijkant van het podium op een katheder.  

Scherm: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een aan de zaalgrootte aangepast scherm dat voldoende 

zichtbaar is voor alle aanwezigen. De voorkeur gaat hierbij uit naar één centraal scherm  (formaat 16:9) , 

waarbij Peter (vanuit de zaal gezien) links van het scherm staat. Indien het scherm een afwijkend formaat heeft 

(bijvoorbeeld 3:4) of opgebouwd is uit meerdere schermen dient hierover vooraf overleg te worden gevoerd.  

Projector: De projector dient te zijn aangepast aan de zaal en schermgrootte. De voorkeur gaat uit naar een 

projector met standaard HDMI aansluiting. Peter neemt voor alle zekerheid koppelstukjes naar VGA mee. 

Geluid: De presentaties van Peter bevatten doorgaans filmpjes met geluid. De opdrachtgever is 

verantwoordelijk voor de mogelijkheid om vanaf de presentatie laptop beelden met geluid af te spelen.   

Microfoon:  Bij gezelschappen vanaf 40 personen of in rumoerige situaties is ook een goede kwaliteit draadloze 

headset microfoon te verzorgen door de opdrachtgever (dus geen rever of handheld microfoon).  

Podium: Bij gezelschappen vanaf 60  personen is een klein podium of een verhoging (20 – 30 cm) gewenst 

zodat ook de aanwezigen achterin de zaal Peter goed kunnen zien. 

Lichtval. Speciale aandacht is hierbij vereist voor de eventuele lichtinval overdag. Het is belangrijk dat het beeld 

op het scherm niet wegvalt door invallend zonlicht. Het is ook belangrijk dat er op het sprekers deel van het 

podium licht aanwezig is, zodat Peter vanaf die plek goed zichtbaar is voor het publiek. Voorkomen moet 

worden dat het publiek alleen een donker silhouet ziet, afgetekend voor het scherm. 

Water. Een laag tafeltje met een flesje of karaf water met een glas is belangrijk ook om eventuele attributen op 

te kunnen plaatsen. 

Technische check/doorloop:  Het is gewenst om liefst 60 minuten voor de start van de bijeenkomst, of de 

presentatie van Peter, een technische check uit te voeren in aanwezigheid van de medewerkers die de techniek 

verzorgen.  
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