
Sinds oktober 2009 is DML een actieve speler op de audiovi-
suele markt in voornamelijk Noord-Holland. Met veel passie en 
een hoge drive voor goede kwaliteit is ons jonge en dynamische 
team in staat om iedere opdracht en productie tot een succes te 
maken. Onze opdrachten variëren tussen de wel bekende Drive 
In Shows, verjaardagen en trouwdagen tot bijvoorbeeld stijldans 
avonden en bedrijfsfeesten. Daarnaast verzorgen wij veel pro-
ducties voor toneel gezelschappen en muziekverenigingen maar
ook voor festivals en (dance) evenementen. DML gebruikt hoog-
waardige apparatuur van merken zoals JBL, Martin en Prolyte 
om zo onze kwaliteit te kunnen waarborgen.Naast hier bovenge-
noemde beschikt DML ook over een eigen visueel bureau
en is het in staat om stage management voor uw evenement 
te verzorgen.Via deze folder hopen wij u voldoende te kunnen 
informeren, maarvanzelfsprekend bent u altijd welkom om bij 
ons de mogelijkheden te bespreken voor uw feest of evenement 
onder het genot van een kop koffie.
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STAGEMANAGEMENT
De juiste mensen voor de juiste podia, DML maakt het mogelijk! Ons personeel weet 
altijd exact wat er te doen valt op uw podium, hierbij kunt u denken aan een contact 
persoon van de artiesten en aan het managen van een podium. Dit doen we door 
samen met u een draaiboek te maken.

VORMGEVING
Bent u op zoek naar een totaal uiterlijk van uw feest of evenement? DML heeft hier 
de benodigde onderdelen voor en kan creatief een totaal plaatje creëren. Hierbij 
moet u bijvoorbeeld denken aan het maken van een website, promotie poster, podia 
vormgeving en alles wat komt kijken bij het creëren van een eigen stijl.

VERHUUR 
Bij DML hebben zowel particuliere als zakelijke klanten de mogelijkheid om losse 
apparatuur te huren. Dit kan gaan om een losse of enkele lampen of speakers tot 
complete pakketten. DML heeft een uitgebreid assortiment en houdt deze actueel, 
netjes en onderhouden. Indien u meer interesse heeft in onze verhuur afdeling of 
voor een prijslijst, kunt u contact opnemen met info@dmlrental.nl



SOUND
Onze naam zegt het al, DML Sound. Wij zijn gespecialiseerd in geluid in de breedste 
zin. Dit uit zich in de projecten die wij uitvoeren. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken 
aan: Geluidstechniek voor bandjes, orkesten & koren. - Muziek verzorgen voor alle 
mogelijke feesten en partijen. horeca gelegenheden, kleine festivals evenals voor 
particulieren. - Produceren van muziek voor verkoop (cd`s), fanfare orkesten. - Het 
managen van verschillende ariesten, dj`s en muzikanten.

LIGHT
Wat is tegenwoordig een evenement zonder licht effecten? Bij DML Sound kunnen 
we deze vraag heel goed beantwoorden! Mensen willen een totaal plaatje zien, en 
daarbij speelt licht een steeds grotere rol. Wij hebben ons gespecialiseerd in de licht-
technieken, en weten wat de klanten en gasten graag willen zien. Een totale sensatie! 
DML zorgt voor een creatieve kijk naar uw feest, dit doen we door het bouwen van 
grote truss constructies en voldoende verlichting om er een succes van te maken.

VIDEO
Videotechniek mag niet ontbreken in het totaal plaatje van DML. Hierbij moet u den-
ken aan video presentatie`s, films, en live beelden weergeven of het opnemen van 
beelden. Hierbij maken we gebruik van flat-screen schermen en beamers. Beamer 
presentatie`s kunnen we via de voorkant, maar ook via de achterkant van het scherm 
projecteren. Ook bieden wij de mogelijkheid om de muziekvideo’s weer te geven bij de 
gespeelde muziek van een DJ of Band.

RIGGING
DML maakt voor de bevestiging van de lichtarmaturen gebruik van uitsluitend Prolyte 
Truss, welke allen geheel TUV gekeurd zijn. Door de ruime eigen voorraden kunnen 
we zo alle creativiteit omzetten naar een werkelijke truss-constructie voor uw opdracht. 
Niks is hierbij te gek; denk aan vliegende trussdelen, verschillende verdiepingen etc. 
Uiteraard houden wij wel altijd rekening met de belastbaarheid van de truss en de 
veiligheid van de bezoekers en artiesten.

DJ 
Een goede dj maakt het feest! Dat is de insteek van DML, en daarom maken we van 
ieder feest een succes. Wij weten wat onze deejay’s kunnen, en weten daarom welke 
deejay er voor uw feest of evenement geschikt is.
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