Probeerversie
EEN PAAR UITGEWERKTE LUISTERVRAGEN

LUISTERFRAGMENT 1: HORAFLORA - THE GLAND CANYON C
VOOR WELKE FILM OF GAME ZOU DIT FRAGMENT GEMAAKT KUNNEN ZIJN? WAAROM
DENK JE DAT? WELKE ELEMENTEN UIT HET FRAGMENT DOEN JE BESLUITEN?
Ik verbind dit fragment met de film ‘Pinokkio’. Ik zie meneer Pettson zo al staan in zijn
speelgoedwinkeltje, hij is in de late uurtjes nog bezig met het repareren en opwaarderen
van oud speelgoed. Deze keer is hij aan het werken aan een oud muziekdoosje. De steeds
meer aanwezige melodielijn doet mij hieraan denken. Op de achtergrond hoor ik precies
een zanglijn, die uit een radio afkomstig zou kunnen zijn. De elektronische klanken laten
mij vermoeden dat hij aan iets bezig is waarin een motor aanwezig is.
BRENGT HET LUISTEREN HERINNERINGEN NAAR BOVEN? WELKE HERINNERINGEN
ZIJN DAT?
Dit fragment doet me denken aan mijn eigen kindertijd. Samen met mijn zussen
en broer speelden we hele dagen met alles wat we konden vinden. Iedereen
was gefocust op zijn eigen spel. Dit zorgde ervoor dat er wel vaker verschillende
geluiden door elkaar klonken. Als je zelf heel erg stil was kon je opgaan in het geluid
dat door de anderen werd geproduceerd.
OBSERVEER JE VAN BUITENAF OF BEN JE (IN) HET GELUID?
Ik observeer het geluid van buitenaf. Het is alsof ik allerlei dingen zie gebeuren en
bewegen. Alsof ik vanop de stoep via een etalage binnenkijk, terwijl niemand mij
opmerkt. Er gebeurt heel veel en het is leuk om het te observeren.
KAN JE OMSCHRIJVEN WELKE GELUIDEN OP ELKAAR VOLGDEN?
Eerst hoorde ik kleine elektronische geluiden, het deed me denken aan een computer
die opstart, klaar om dingen te lokaliseren en om te communiceren. Daarna hoorde
ik een soort van knikker die van de ene kant naar de andere kant ging in een
knikkerbaan. Daarna kwam stilletjes tussendoor het geluid van een muziekdoosje,
de elektronische klanken werden waziger en deden eerder denken aan water. Hierna
hoorde ik hard geluid van een blad papier en een pen die op de grond valt. Ik hoorde
ook iemand die op hout tikt met zijn vingers. Alles smelt samen tot één geheel. Op
het einde mengt een zangstem met een zware filter zich ook nog tussen het geheel.
IS HET FRAGMENT DANSBAAR? WAAROM WEL/NIET?
Zeker en vast! Ik zou kunnen dansen op dit fragment. Het is misschien iets
abstracter, maar ik denk dat het zeker mogelijk is. Er is weinig ritme in te herkennen,
maar dat heb je niet per se nodig om te dansen. Bij dit fragment zie ik bijvoorbeeld
kleine draaiende bewegingen met je handen en armen en zelfs enkele pirouetten.
Ik zou wel heel erg traag bewegen en heel gedetailleerd, net als het stuk dat met
kleine sprankeltjes van verschillen werkt.

LUISTERFRAGMENT 2: FAUSTO ROMITELLI - SEASCAPE
WAARAAN DOET HET FRAGMENT JE DENKEN?
Ik word rechtstreeks gekatapulteerd naar een nacht in Noorwegen. Met enkele vrienden
besloten we om daar rond te trekken. De eerste nacht zetten we onze tent op met
uitzicht op een prachtig meer. Toen het avond werd begon de wind aan te trekken,
het werd ijskoud. Eens in de tent gelegen begon het buiten te stormen. De tent stond
helemaal niet beschut en vatte veel wind. Om de zoveel tijd moest iemand checken of er
nergens water binnenkwam. Deze evolutie hoor ik terug in het fragment.
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WELKE KLEUREN OF VORMEN ROEPT DIT FRAGMENT OP?
Voor mij klinkt dit fragment als donkergrijs met nog donkerdere vegen erin, in de
vorm van een platte halve cirkel. Aan de zijkant van de halve cirkel zijn er randen,
die schuin naar binnen buigen, zoals bij een skateramp. Die zijkant is niet altijd even
hoog, ze is eerder golvend.
KAN JE HET LUISTEREN ERVAREN ALS EEN WANDELING? WAT ZIE JE ONDERWEG?
Ik kan me bij dit fragment zeker een wandeling voor de geest halen. Ik ben helemaal
alleen op stap en zie allemaal dingen die niet kloppen en die mij angst inboezemen,
waardoor ik steeds sneller begin te lopen. Ik kan weinig dingen herkennen
onderweg, waardoor de wandeling steeds vreemder wordt en ik zou willen
ontsnappen uit de situatie waarin ik terecht gekomen ben.
WANNEER STOPT HET LUISTEREN?
Voor mij duurt het luisteren nog iets langer dan het fragment. De nazindering van
het geluid heeft zeker ook nog zijn werking op mijn gemoed. De stilte die na het
geluid volgt, maakt nog deel uit van de luisteroefening voor mij. Zolang de stilte
duurt, blijf ik luisteren. Zodra ze doorbroken wordt, verandert de manier waarop ik
luister. Maar helemaal stoppen met luisteren doe ik echter nooit, vrees ik.
KLINKT DE STILTE NA HET LUISTEREN ANDERS DAN VOOR HET LUISTEREN? WAT IS
HET VERSCHIL?
Voor het luisteren ben ik me minder bewust van de stilte. Het is een gewoonte, iets
dat er altijd is in afwachting van iets nieuws. Na het luisteren kan elk geluid mijn
aandacht trekken. Het is alsof ik meer hoor in de stilte na het fragment dan ervoor,
alsof ik mij in zekere zin bewuster ben van de stilte.

LUISTERFRAGMENT 3: TREVOR WISHART - IMAGO
KAN JE HET FRAGMENT VOELEN OF AANRAKEN?
Bij het horen van dit fragment krimp ik bijna automatisch in elkaar. Ik zou willen
liggen of mij zo klein en onopvallend mogelijk maken. Het fragment raakt mij niet
aan, het is alsof het langs alle kanten rakelings voorbij zoeft. Als het mij wel zou
aanraken (wanneer ik bijvoorbeeld ineens een bruuske beweging zou maken), denk
ik dat het heel erg pijnlijk zou zijn. Daarom zal ik er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat het fragment me niet aanraakt.
SPEELT HET GELUID ZICH AF BOVEN, ONDER OF RONDOM JOU? KAN JE UITLEGGEN OF
AANTONEN WAAROM JE DIT DENKT OF ZO AANVOELT?
Het fragment speelt zich af rondom mij, maar wel heel erg dichtbij. Het doet me
denken aan een messenwerper. Alsof ik tegen het bord sta en de messen vlak naast
me terecht komen, het geluid is voor mij zoals de messen. Het is alsof ik helemaal
omgeven ben door het geluid, alsof ik er middenin sta. Je kent het gevoel wel
wanneer je in een ballenbad ligt en alle ballen zich rondom jou sluiten. Zo is het
geluid voor mij, alleen raakt het mij net niet aan. Onder mij is er geen geluid.
WAT VOOR IEMAND ZOU DIT FRAGMENT GEMAAKT HEBBEN? KAN JE DIE PERSOON
BESCHRIJVEN?
Ik denk dat de persoon die dit fragment gemaakt heeft in een persoonlijke crisis zat.
Dat hij hoofdpijn had van het nadenken, dat er te veel gedachten door elkaar door
zijn hoofd spookten. Ik denk dat het een heel zenuwachtig persoon is, die met veel
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dingen tegelijkertijd bezig is en weinig structuur heeft in zijn leven.
LUISTER JE ANDERS NAAR MUZIEK DAN NAAR GELUID? HOE VOELT DAT VERSCHIL?
Absoluut! Naar geluid luister ik met een bepaalde nauwkeurigheid. Wat zou de
kunstenaar hiermee bedoelen? Waarom laat hij het exact zolang duren? Hoe zou hij op
dit idee gekomen zijn? Waar kan ik het geluid allemaal voelen? Vind ik het aangenaam
of toch niet? Kan ik mezelf ergens terugvinden in het stuk, kan ik het mij eigen maken?
Bij muziek doe ik dit minder, ik laat me meevoeren door wat ik hoor. Ik bekijk het veel
minder analytisch. Op een bepaalde manier zijn de codes van muziek duidelijker voor mij.
Bij geluid zijn de codes veel moeilijker te achterhalen. Luisteren naar geluid voelt voor mij
veel intenser en vraagt meer inspanning dan luisteren naar muziek.
WAARNAAR ZOEK JE ALS JE LUISTERT?
Ik zoek een houvast. Iets waaruit blijkt dat ik het fragment door heb, dat ik mee ben
in wat de artiest duidelijk wil maken. Is er een structuur te vinden in de toonhoogtes
die gebruikt worden? Of in het ritme? Of misschien in de luidheid? Op het moment
dat ik dit kan loslaten, wordt alles veel gemoedelijker, ik laat me meevoeren en
verzet me tegen niets meer.

LUISTERFRAGMENT 4: IANNIS XENAKIS – CONCRÈTE PH
DOET HET FRAGMENT JE AAN IETS DENKEN?
Dit fragment doet me meestal aan een knetterend vuur denken. Soms doet het
me ook aan een gletsjer in de bergen denken: het is lente, het ijs smelt, de gletsjer
beweegt een beetje en er brokkelen kleine stukjes sneeuw en ijs van af.
WELKE KLEUREN OF VORMEN ROEPT DIT FRAGMENT OP?
Dit fragment klinkt voor mij als smalle, puntige stokjes – zoals naalden, maar uit een
broos materiaal zoals houtskool. Het lijkt wel een hele fijne kristalstructuur, zoals
ijsbloemen op het raam. De klank is goud- of koperkleurig.
OBSERVEER JE VAN BUITENAF OF BEN JE (IN) HET GELUID?
Het geluid lijkt me helemaal te overspoelen en zelfs langs mijn oren mijn lichaam
binnen te spijpelen. Na een paar minuten voel ik me helemaal ondergedompeld en
lijkt het geluid overal te zijn.
KLINKT DE STILTE NA HET LUISTEREN ANDERS DAN VOOR HET LUISTEREN?
De stilte voor het luisteren klinkt nogal neutraal, rustig en vol. Kleine geluiden
kunnen het gevoel dat het stil is niet zomaar verstoren. De stilte ná het luisteren
heeft een zekere spanning. Ze lijkt ook stiller dan voordien en is heel kwetsbaar –
zelfs het kleinste geluidje is nu storend.
WAARNAAR LUISTEREN JE MUZIKALE OREN? WAARNAAR LUISTEREN JE
GELUIDSOREN?
Mijn geluidsoren vragen zich af waar het geluid vandaan komt en wat het is. Af en toe
denk ik dat ik het herken of kan aanwijzen, maar dat lukt telkens nét niet. Ik probeer zo
veel mogelijk details te horen, die misschien kunnen vertellen wat ik precies hoor. Mijn
muzikale oren luisteren naar wat er gebeurt in het luisterfragment. Wordt het geluid
luider, intenser, anders? Zijn er patronen? Mijn muzikale oren laten zich meevoeren door
het geluid, alsof ze op het water ronddobberen.

