Assen, 19 januari 2017
MMconcept ondersteunt en draagt bij aan het internationale congres AudioForum@ISE2017.
Het Nederlandse verhuur en installatiebedrijf MMconcept uit Assen draagt bij aan het internationale congres
AudioForum@ISE2017 welke op 6 februari gehouden wordt in de RAI Amsterdam. Een dag voorafgaand
aan de ISE vakbeurs en onderdeel is van het ISE educatie programma.
Aldus Mark Molema, directeur van MMconcept: “Ik heb zelf als bezoeker bij enkele van de voorgaande
edities mogen aanschuiven van het AudioForum. Een internationaal kennis event geheel gewijd aan
adviseurs, systeemontwerpers, System Integrators, installateurs, bedrijven en iedere professional met een
gezonde interesse in de laatste audiotechnieken. Daarbij ligt de focus van het AudioForum niet alleen op het
delen van kennis. Maar ook op het verbinden van de deelnemende professionals onderling, het uitwisselen
van ideeën en gedachten en het gezamenlijk bouwen aan nieuwe business. Het leek mij fantastisch om
samen met de organiserende partijen(Connessioni, ISE en de AES – Audio Engineering Soceity) actief een
rol in te vullen bij de organisatie van dit congres. Het sluit namelijke precies aan bij de kernwaarden die ik in
mijn bedrijf zo hoog heb staan, het delen van kennis en het ontwikkelen van je vaardigheden. Daarbij ben ik
verheugd dat we naast sponsors als Powersoft en 18 Sound, met MMconcept niet alleen als
‘Technical Sponsor’ kunnen bijdragen aan dit geweldige platform. Maar ook onze opgedane kennis mogen
delen als een van de sprekers. Daarnaast kan ik iedereen die zichzelf verder wil ontwikkeling in de
professionele audiotechniek van harte aanbevelen om aan te schuiven bij de komende editie van het
AudioForum!”
Het AudioForum is opgezet door ISE’s Media Partner Connessioni, met als doel het organiseren van up to
date seminars, congressen, workshops en netwerk evenementen gericht op de audio community.
AudioForum is een eendaags educatie event en viert zijn 11e editie tijdens de komende ISE 2017.
Het AudioForum zal plaats vinden op maandag 6 februari 2017, aan de even zijde van ISE, op de RAI
Amsterdam startend om 10.00u tot 17.00u.
Er zullen enkele internationaal bekende sprekers een kijkje geven in hun wereld. Umberto Zanghieri,
consultant gespecialiseerd de ontwikkeling van DSP, Ruud Kaltofen, DSP System Designer en president van
de Nederlandse AES afdeling, Mario Di Cola, raadgevend geluidstechnicus, Marc Kocks, business
development manager bij Powersoft en Arjen Sulman, chief system design bij MMconcept.
De voorgaande edities werden reeds georganiseerd in Milan, Amsterdam, Mumbai, Beijing, in samenwerking
met de toonaangevende internationale AV shows en organisaties – ISE, InfoComm China, InfoComm India.
AudioForum heeft wereldwijd inmiddels meer dan 1.300 audio professionals getrokken, en wordt ondersteunt
door enkele van de marktleidende fabrikanten in de professionele audio markt. (w.o. Bose, Powersoft, RCF,
Audinate, 18 Sound, K-array en Yamaha)
Voor meer informatie en aanmeldingen:
www.mmconcept.nu
Of: audioforum.connessioni.biz

Connessioni presents AudioForum@ISE2017
AudioForum was created by ISE’s Media Partner Connessioni, with the purpose of proposing up to date
seminars, workshops, networking opportunities, dedicated to the audio community
AudioForum is a full day educational event organized by Connessioni in cooperation with AES – Audio
Engineering Society - supported by ISE, and sponsored by Powersoft, 18 Sound and MMconcept. The event
will celebrate its 11th edition during ISE 2017, and it is part of the educational proposal at ISE 2017.
It is dedicated to consultants, sound designers, system integrators, installers, companies and in general to
professionals interested in knowing more about the latest audio technologies. AudioForum will take place on
Monday 6th February 2017, on the eve of ISE, at RAI Amsterdam from 10,00 to 17,00, room G001-002.
Its aim is also to gather the audio community and the systems integration industry under the same roof to
share views, discuss synergies, and building a new business together.
The main topic of AudioForum@ISE2017 will be: Audio from the electronics perspective; processing, DSPs,
Software and Firmware for design, monitoring, set up.
During the last years, audio has been dealing more and more with digital, with electronics, with IT.
Professionals can count today on a big help from electronics side: thanks to different tools, from DSPs to
softwares, to powerful processing instruments, they can easily reach total control, monitoring, remote
management, and even anticipating a system or a speaker behaviour.
The speakers will be renowned consultant and designers, among them we’ll have Umberto Zanghieri,
Consultant specialized in DSP development, Ruud Kaltofen, DSP System Designer and President AES
Dutch Section, Mario Di Cola, Consulting Sound Engineer, Marc Kocks, Business Development Manager at
Powersoft. Arjen Sulman, chief system design at MMconcept. 18 Sound and Powersoft will be supporting the
event. The Dutch rental company MMconcept will be the technical partner of the event.
AudioForum is an international event at its 11th edition. It was previously
organized in Milan, Amsterdam, Mumbai, Beijing, in cooperation with the main international AV shows and
associations – ISE, InfoComm China, InfoComm India.
AudioForum has been gathering over 1,300 attendees, and had the support of some of the main brands in
the audio market (including Bose, Powersoft, RCF, Audinate, 18 Sound, K-array and Yamaha)
AudioForum@ISE is organized in cooperation with AES – Audio Engineering Society, and with the support of
ISE – Integrated Systems Europe and with the patronage of SIEC association – System Integration
Experience Community.
Details and full program are available at: audioforum.connessioni.biz.

