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AUDIO SHOW iEAR’ 2017 & Volop primeurs 
speciale gasten
Op 11 & 12 november is het weer zover, Audio Show iEar’ 2017 in het Willem II stadion 

Tilburg. Ruim 60 topmerken in 30 luisterruimtes. Na het overweldigende succes van de 

voorgaande edities pakken ze dit jaar nog groter uit! 

De Audio Show iEar’ 2017 biedt veel, gevarieerde en uitge-
breide demonstraties van het beste wat er op de audiomarkt 
verkrijgbaar is. Een mix van toegankelijke en betaalbare audio 
apparatuur tot en met de exclusieve topproducten.
Als locatie is gekozen voor het Willem II Stadion in Tilburg. Een 
evenementen locatie die de ruimte kan bieden aan deze hifi-
show. Het Willem II stadion is makkelijk te bereiken vanaf de 
naast gelegen snelweg A58 met zeer ruime en gratis parkeer-
gelegenheid direct voor de deur. Een fantastische locatie voor 
een nadere kennismaking met al het moois wat er op audioge-
bied verkrijgbaar is.
Natuurlijk zorgt iEar’ ook dit jaar tijdens de hifibeurs voor volop 
primeurs en speciale gasten en een grote schare aan deelne-
mende audio importeurs en fabrikanten. Allen met interessante 
producten, demonstraties en workshops. Houdt het nieuws en 
de aankondigingen in de gaten op de speciale website en/of 
speciale facebook pagina. En wil je vooraf alvast het speciale 
showmagazine ontvangen, vraag deze dan aan via de website. 
Hierna volgt een opsomming van de deelnemende leveran-
ciers en importeurs.

Acson

Importeur van Pro-Ject draaitafels en platenspeler accessoires
De prachtige collectie van Pro-Ject draaitafels en elektronica 
blijft maar groeien. Ook dit jaar kwamen er weer veel nieuwe 

platenspelers en Box design producten bij in het assortiment. 
Het team van importeur Acson stelt ze graag aan je voor.

Alpha Audio

Objectief Audio Platform
De man achter Alpha Audio, Jaap Veenstra, is van vele markten 
thuis. Dit jaar gaat hij alles over koptelefoons vertellen en hij 
nodigt jou uit om je huidige hoofdtelefoon mee te nemen om 
deze te laten testen op zijn zeer speciale testopstelling.

Armour Home

Importeur van o.a. Q Acoustics en QED
Demonstraties van de Award-winning en nieuwe Q Acoustics 
speakersystemen. Introductie van de Q Acoustics Concept 
500 luidsprekers. Aandacht voor QED bekabeling en acces-
soires.

Bowers & Wilkins Group

Importeur van o.a. Bowers & Wilkins, Classé, Rotel en Trinnov
Bowers & Wilkins komt ook dit jaar weer met haar complete 
team naar de show om alle introducties en noviteiten aan je te 
demonstreren en voor te stellen. En daar zullen zij hun handen 
vol aan hebben. 
Nederlandse introductie Bowers & Wilkins 700 Series
Nederlandse introductie Bowers & Wilkins DB subwoofers
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Nederlandse introductie Rotel 15 Series, diverse nieuwe 
modellen
Nederlandse introductie Bowers & Wilkins PX

CD Vinyl 4 U

Verkoop van de mooiste (sa)cd’s, lp’s, hd-cd’s, xr-cd en audio 
accessoires.

Dali Benelux

Importeur van o.a. NAD, Dali en Bluesound
Bij Dali Benelux zullen ze de show aangrijpen om de nieuwe 
draadloze Calisto voor te stellen en te demonstreren. Een 
nieuwe keuze in het betere draadloze speaker aanbod welke 
tevens uitgerust kan worden met het BluOS streaming audio 
systeem van Bluesound en NAD. Dali Benelux zal het complete 
Eco systeem wat er nu bestaat volop in de schijnwerpers 
zetten en bij iEar’ zijn ze blij met deze geweldige primeur.

Dimex

Importeur van o.a. Cambridge Audio, Scansonic, NuPrime, 
Melco en Bel Canto
Demonstraties met de populaire streaming audio producten 
van Cambridge Audio en Melco. Demonstraties met Scansonic 
speakers. Introductie van de nieuwe 4K UHD Blu-ray speler 
van Cambridge Audio en prachtig nieuws van Bel Canto.

Dynaudio

Importeur van Dynaudio, T+A en Auralic
In het verlengde van Dynaudio’s actieve en draadloze luidspre-
kersystemen Xeo en Focus XD komen ze nu met de Music serie 
op de markt. Opnieuw een Nederlandse introductie en primeur. 
Draadloze compacte luidsprekers van deze Deense fabrikant 
die weergaloos klinken, makkelijk zijn te bedienen en beschikken 
over de bekende streaming mogelijkheden als Spotiy en Tidal.

GP Acoustics

Importeur van o.a. KEF en Hegel
KEF en Hegel hebben ook dit jaar weer een aantal prachtige 
primeurs. De eerder dit jaar nieuw geïntroduceerde Q serie 
is van de partij en daarnaast verwelkomd iEar’ van KEF de 
LS50 Marcel Wanders editie. Van KEF Porsche Design wordt 
de nieuwe Space One Wireless geïntroduceerd en van Hegel 
kan men kennismaken met de nieuwe H90 en H190 verster-
kers. Een vol programma voor de dame en heren van GP 
Acoustics met als speciale gasten: Johan Coorg, brand-am-
bassador van KEF UK voor de KEF demonstraties en Anders 

Ertzeid, sales/exportmanager van Hegel Noorwegen voor de 
Hegel demonstraties.

House of Music

Importeur van o.a. Artsound en Canton
Canton heeft een groot programma aan prachtige luidspre-
kers en die wil deze Duitse producent maar al te graag komen 
demonstreren. Speciaal hiervoor zal Dirk Halfmann, product-
manager van Canton overkomen. Hij zal onder andere de 
Reference, Vento en Chrono modellen demonstreren en daar-
naast is er een fantastische Dolby Atmos opstelling met Canton 
speakers. Artsound introduceert haar nieuwe Artcore streaming 
audio systeem wat is gebaseerd op inbouw luidsprekers.

HNNY Benelux

Importeur van o.a. REL, Tannoy, Van den Hul, Creaktiv, 
Ortofon, Merrill en Convert
Introductie van de Convert Plato, de eerste gecombineerde 
streaming audio & video oplossing. Demonstraties van diverse 
analoge producten op het gebied van vinyl.

HVT

Audio Magazine

IDC Klaassen

Importeur van o.a. IsoTek, AVID en Blue Horizon 
IDC Klaassen komt met twee fascinerende demonstra-
ties naar de show. Bij IsoTek onderga je van Special Guest 
Bjorn Hegelstad een demonstratie waarbij je binnen een half 
uur weet welke upgrade mogelijk is voor je installatie op het 
gebied van stroom. En bij AVID komt oprichter en ontwerper 
Conrad Mas, de good-better-best demonstratie verzorgen van 
drie prachtige draaitafels uit zijn collectie.

iEar’ | Ultimate sound and vision

Als toonaangevende audiozaak uit het gezellige Tilburg en tevens 
organisator van de derde editie van deze Audio Show ontvangen 
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ze je graag bij de entrée. De charmante show hostessen bieden 
je daar graag de speciale showcatalogus aan en maken je 
graag wegwijs op de show, welke dit jaar met extra ruimtes nog 
grootser is opgezet. Let vooral ook op de vele speciale showaan-
biedingen die ze in petto hebben en wanneer je deelneemt aan 
de show enquête zijn er leuke prijzen te winnen! 

Latham Audio

Importeur van o.a. Naim Audio, Neat & Well Tempered Lab
Ook het team van Latham Audio staat weer te trappelen om 
voor de derde keer deel te nemen en niet om de minste reden. 
Na heel veel geduld opgebracht te hebben, kunnen zij op 
de show het complete nieuwe Naim Uniti assortiment tonen 
en demonstreren. Dus naast de eerdere introducties van de 
CORE en ATOM zullen nu ook de topmodellen STAR en 
NOVA aanwezig zijn. 

LG Electronics

Importeur van LG televisies
Wil je het beste geluid, dan wil je automatisch ook het beste 
beeld. En het beste beeld van nu is OLED. LG heeft hierin een 
fantastisch aanbod en dat komen ze maar al te graag laten 
zien! Kijk ook je ogen uit dus op de show.

Monitor Audio

Importeur van o.a. Monitor Audio, Transrotor, Leema, Roksan, 
Torus Power en WireWorld 
Onlangs kwam de alweer zesde generatie van de zeer succes-
volle Monitor Audio Silver series op de markt welke op alle 
punten is verbeterd. Met name de veel slankere afwerkingsvorm 
gecombineerd met zeer prettig geluid maakt vele luisteraars 
enthousiast. Monitor Audio stelt ze graag aan je voor.

Music Emotion

Audio Magazine
Uiteraard is uw lijfblad aanwezig met prachtige (abonnementen)
aanbiedingen.

PAI audio en video

Importeur van Audio Physic en Primare
De Zweedse elektronica samen met de Duitse speakers levert 
zeer prettig in het gehoor liggende installaties op. Primare 
introduceert nieuwe componenten en special guest Siemen 
Algra uit Zweden zal deze ten gehore komen brengen op 
nieuwe Classic speakers van Audio Physic.

Qobuz

Streaming Audio service
Het Franse Qobuz beschikt over een gigantische collectie 
prachtige muziek in diverse genres die zij zowel via een 
streaming service als een downloadservice ter beschikking 
stellen. Ze presenteren zich dit jaar graag voor op de show en 
er ligt een geweldige kennismakingsaanbieding klaar.

Quad-raad

Importeur van o.a. Audiolab, Mission en Sonoma
Theo Wubbolts van Quad-raad introduceert dit jaar een 
revolutionaire nieuwe hoofdtelefoon met elektrostatische 
weergevers van Sonoma. Kom maar eens luisteren!

Quest Group

Importeur van AudioQuest
Opstelling van alle kabels en accessoires uit het ruime assorti-
ment van AudioQuest. Introductie van nieuwe stroomoplossingen 
van AudioQuest. En omdat jullie zo enthousiast waren over de 
speciale AudioQuest showactie van de voorgaande shows doen 
ze het dit jaar gewoon weer: DRIE halen, TWEE betalen!

Savor Audio

Importeur van o.a. McIntosh en Sonus Faber
Een importeur die met haar producten aan de top van de 
markt opereert. Het Amerikaanse McIntosh vernieuwde haar 
geïntegreerde versterkers dit jaar en die gaan we horen, de 
nieuwe icoon is de MA9000! Van Sonus Faber ontvangt de 
show de nieuwe Homage serie. Een speakerlijn gebouwd op 
een absurd hoog afwerkingsniveau waarbij ook de muzikale 
prestaties niets te wensen over laten. Kortom genieten dus.  

Sennheiser

Importeur van Sennheiser
Demonstraties van de mooie en best klinkende producten uit 
de Sennheiser high-end collectie. En daarnaast zal de HE1 
aanwezig zijn, de allerbeste koptelefoon die ooit het levens-
licht zag. 
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END

AUDIO SHOW iEAR’ 2017
ZATERDAG 11 & ZONDAG 12 NOVEMBER VAN 10.00 TOT 18.00 UUR
LOCATIE: KONING WILLEM II STADION TILBURG
ENTRÉE GRATIS
GRATIS RUIME PARKEERGELEGENHEID
GRATIS PENDELVERVOER TUSSEN TILBURG CS EN STADION
WWW.AUDIOSHOWIEAR.NL
WWW.FACEBOOK.COM/AUDIOSHOWIEAR

Servi-Q

Importeur van o.a. Advance Acoustic, Cocktail Audio en Elac
Ook bij importeur Servi-Q staan ze weer te popelen om je te 
begroeten op de show. Al was het alleen maar om de nieuwe 
Adante speakers van Elac aan je voor te stellen. Maar ook zijn 
er nieuwelingen in het Elac Discovery programma en natuurlijk 
introducties bij Advance Acoustic en Cocktail Audio.

Smart Audio

Importeur van o.a. Focal, Electrocompaniet en Inakustik
Maar liefst drie nieuwe producten binnen het Focal programma 
worden op de show geïntroduceerd en niet zomaar de eerste 
de besten. Het nieuwe Focal Sib Evo Dolby Atmos systeem is 
uniek in zijn soort. Compact en toch alle speakers aan boord 
voor Dolby Atmos. De nieuwe Clear hoofdtelefoon is een 
step-up vanaf de succesvolle Elear en veel betaalbaarder als 
de Utopia. En als klap op de vuurpijl de nieuwe Focal Kanta. 
De lang verwachte opvolger van de Electra. 

Sonos

Importeur van Sonos
Sonos introduceert de ONE. Geen opvolger van de bekende 
Play:1 maar een op dezelfde techniek gebaseerde speaker 
die als eerste volledig geschikt is voor stembediening onge-
acht het platform wat je daarvoor kiest. Omdat stembediening 
vooralsnog voor Engels georiënteerde landen beschikbaar is, 
zal Sonos haar ONE voorlopig niet in Nederland verkopen. 
Maar omdat ze bij iEar’ natuurlijk weten dat er altijd geïnteres-
seerden zijn, ook in Nederland, bieden ze in samenwerking 
met Sonos een unieke kans, uitsluitend op de show, om de 
ONE, ook in Nederland te kunnen bemachtigen! Het nieuwe 
Sonos platform waarmee de ONE is uitgerust zal in de 
toekomst ook ruimte gaan bieden aan een scala aan domo-
tica toepassingen.

Sony

Importeur van Sony televisies
Ook Sony is dit jaar toegetreden tot de exclusieve markt van 
OLED televisies en die komen ze op de show maar al te graag 
laten zien. Kom je verwonderen over dit bloedstollende mooie 
beeld en zeker ook geluid!

Sound United

Importeur van o.a. Marantz, Denon, Heos, Definitive Tech-
nolgy en Polk Audio
Een groot assortiment met prachtige producten, dus altijd veel 

nieuws en oorstrelende demonstraties. Sound United zal dit 
jaar laten horen waar de werkelijke kracht van haar producten 
ligt, namelijk pure passie en geluidskwaliteit.

Terrason Audio

Importeur van o.a. Arcam, Vivid Audio, Mola Mola, Questyle 
en Pear Audio
Naast de prachtige producten van Arcam die gevoerd worden, 
is Terrason Audio ook op het high-end podium duidelijk 
aanwezig met de luidsprekers van Vivid Audio en elektronica 
van Mola Mola. Kom maar eens luisteren naar deze waanzin-
nige combinatie.

Yamaha Music

Importeur van Yamaha
Degelijkheid en duurzaamheid zijn karaktertrekken van 
Yamaha met daarbij pure geluidskwaliteit, laten we dat zeker 
niet vergeten. Voeg daar nog eens de geweldige technieken 
aan toe, zoals het MusicCast systeem en je hebt geweldige 
producten. Yamaha staat klaar voor je om ze allemaal ten 
gehore te brengen.

Mathilde Santing

Een stem van één uit een miljoen, aldus Toon Hermans over 
deze Nederlandse zangeres en muziekproducente. Mathilde 
is drievoudig Edison winnares en mocht ook een Gouden 
Harp in ontvangst nemen. Haar nieuwste album, Both Sides 
Now, the songs of Joni Mitchell (live) kreeg een vier sterren 
review van de Volkskrant. iEar’ is verheugd met de komst van 
Mathilde Santing, ze is een absolute exponent van het Neder-
landse muziekgilde.
Met de aanwezigheid van deze importeurs, producten, intro-
ducties, Special Guests en alle verrassingen die hier nog bij 
gaan komen, mag je als audio-video liefhebber en/of muziek-  
en filmliefhebber niet ontbreken op dit event.
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