BODY SCANNER
ludiek entertainment voor evenementen en beurzen

INLEIDING
De Body Scanner is een bijzonder elektronisch
apparaat. Bij toeschouwers ontstaat, in een
eerste kennismaking het idee, dat het allemaal
echt is, maar in werkelijkheid is het prachtige
namaak en vooral bedoeld om de gasten ludiek te vermaken. Gasten worden uitgenodigd
door Dr. Phil om plaats te nemen in de scanner. Terwijl hij de scanner op de juiste hoogte
afstelt, informeert hij naar de gezondheidstoestand van de kandidaat. Tijdens dit korte
praatje beslist hij welk videofilmpje leuk past bij
deze proefpersoon. Met behulp van een kleine
videoplayer activeert hij het grote scherm en
de omstanders zien de verrassende beelden
van een opengewerkte torso. Ze zien de borstkast echt ademhalen en het hart kloppen terwijl de geluiden dit ondersteunen. Grappig
hierbij is, dat de persoon in de scanner op dat moment nog niet
kan zien wat er precies gebeurt, hij/zij ziet de omstanders wel
lachen, maar weet niet waarom. Kort daarna zet Dr. Phil het
beeld stil en nodigt zijn kandidaat uit om ook aan de voorzijde te
komen kijken naar het resultaat en zijn diagnose uit te leggen,
dat dit vrijwel altijd grappig is en behoeft geen uitleg.
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ENKELE KORTE BESCHRIJVINGEN

De babyecho: Onder in het scherm wordt een
echobeeld zichtbaar, na korte tijd komt dit beeld tot
leven, de baby maakt beweging alsof hij een auto start
en we zien en horen hem steeds schakelen alsof hij in
een auto zit, vermoedelijk is het een jongetje. Dr Phil
speelt hier verbaal op in.

Pacemaker: We zien hier een pacemaker in de
borstholte en een hartritme monitor, na enkele seconden klinkt een alarmsignaal, we zien op de pacemaker
een rood lampje knipperen en er verschijnt in beeld de
knipperende tekst "Low battery", Dr Phil adviseert een
spoedopname.

Rooklongen: Hier verschijnt na enkele seconden
een plaatje in de longen met een grote hoeveelheid
sigarettenpeuken. Het advies is dan "direct stoppen
met roken".

LUDIEK PRESENTEREN
Met wat fantasie is dit apparaat ook prima te gebruiken voor een
bijzondere presentatie, de gebruikelijke katheder wordt vervangen door de body scanner + lap top, de spreker staat in een
witte doktersjas en op het scherm verschijnen leuke dia’s.
Het resultaat is, een zeer opvallende presentatie.
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