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VOORVTELLING VAN DE WEEK VAN DE KLANK IN BRUVVEL

≈ Inleiding en algemene context

De Week van de Klank in Brussel werd opgericht in 2011. De eerste vier edities waren een succes
waardoor deze week stilaan bekend in de oren klinkt binnen en buiten Brussel.
De Week van de Klank loopt dit jaar van 14 september tot 20 september 2015 op verschillende
locaties in Brussel.
Het project van de Week van de Klank ontstond een tiental jaren geleden in Parijs, op initiatief van de
Franse akoestische ingenieur Christian Hugonnet. Die vond het jammer dat vragen rond klank en geluid
uitsluitend in het milieu van professionelen besloten bleven. Hij wilde dat debat opentrekken, er een ruim
publiek bij betrekken en ook de politieke wereld sensibiliseren. Het project evolueerde zo goed dat deze
‘Semaine du Son’ nu reeds in een vijftigtal andere Franse steden plaats vindt, én in Genève, Mexico,
Argentinië, Colombia en sinds 2011 in Brussel. Iedereen werkt onder hetzelfde label, maar elke partner
kan zelf en helemaal vrij een programma samenstellen. In Frankrijk werd de vzw. erkend als een
vereniging van algemeen belang met sociale inslag. («association d’intérêt général à caractère social»)
De vzw. Halolalune Production is de dragende structuur achter van het project. De vzw werd opgericht in
2003. De hoofdactiviteiten van deze vzw. bestaan uit filmproducties, radiocreaties, documentairewerk,
het ondersteunen van nieuwe creaties en sinds 2011 de organisatie van de Week van de Klank in Brussel.
Sinds de oprichting wordt de Week van de Klank systematisch ondersteund door openbare instanties
(zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF, VGC en de Stad
Brussel). Publiek en pers zijn wild enthousiast. Zo kwam de Week van de Klank steeds uitgebreid aan bod
in de geschreven pers, in webartikels, op vele lokale en nationale radiozenders en op de televisie (RTBFLa Deux, TV Brussel, Klara, ARTE,...).

≈ Wat is de Week van de Klank ?
Sinds januari 2011 stelt de Week van de Klank van Brussel elk jaar een reeks evenementen voor die
draaien rond klank en geluid. Het doel is het publiek een betere kennis van geluid bij te brengen en
alle betrokkenen in de maatschappij te doen inzien hoe belangrijk een geluidsomgeving is.
De aanpak is transversaal: een open, informatieve en didactische reflectie rond klank en geluid, op 4
vlakken die alle 4 verband houden met cultuur:
– inzake cultuur&creatie (manieren van schrijven en componeren, muziek, radio, film en cinema,
geluidsinstallaties, …)
– inzake uitzending en geluidsverspreiding (kwaliteit, middelen en dragers…)
– inzake geluidsomgeving (akoestiek van ruimtes, stadsgeluiden, geluidshinder…)
– inzake gezondheid (geluidshoogte tijdens concerten, gehoorgezondheid, subjectiviteit van geluid…).

≈ Doelstellingen
De activiteiten; lezingen, workshops, concerten, performances, klankinstallaties, geluidswandelingen,
filmvoorstellingen,… richten zich tot een ruim publiek en kennen een opvoedend en ludiek karakter. Het
participatieve aspect is een prioriteit en mikt op de deelname van zoveel mogelijk mensen. De toegang
tot alle activiteiten is gratis.

De Week van de Klank – Persdossier – p. 3

De Week van de Klank wil meer zijn dan een festival. Het is een maatschappelijk gebeuren dat
verwondering, weerstand, hoop en verwachting op het gebied van geluid opwekt. Om een grotere impact
te verwerven op het bewustzijn van de voor- en nadelen van geluiden in de omgeving, bestaat de taak
van de Week van de Klank erin een ruim publiek in contact te brengen met het werk van
geluidskunstenaars, -onderzoekers en –technici, stadsverantwoordelijken én met hoorspecialisten. Deze
fundamentele en gedegen aanpak moet iedereen ertoe aanzetten zijn persoonlijke geluidsomgeving
te verbeteren en veel kritischer te staan tegenover wat men hoort. Het is dus de bedoeling om ook
niet-ingewijden te betrekken bij bepaalde kunstaspecten en klankproblemen (gehoorgezondheid,
luisterkwaliteit,…), om met de deelnemers na te denken over de geluidsomgeving in de brede betekenis
van het woord en in debat te treden over de kwaliteit ervan.

≈ De originaliteit van het project
We leggen niet alleen de nadruk op culturele aspecten - ontdekking van beroepen waarin klank en geluid
centraal staan, en klankkunst in de brede zin van het woord- maar ook op maatschappelijke
onderwerpen. De kracht van de week van de klank bestaat erin dat we thema’s rond geluid die belangrijk
zijn in onze samenleving, bespreekbaar maken, zoals de gehoorgezondheid van jongeren
(gehoorschade veroorzaakt door geluidsoverlast). Dankzij een speelse aanpak en in een feestelijke
omgeving bespreken we serieuze zaken en trekken we een ruim publiek aan.
De Week van de Klank wijdt ook een hele dag aan gehoorgezondheid en de gevaren bij
geluidsoverlast, bv tijdens culturele activiteiten (geluidsniveaus tijdens concerten, te luide MP3’s, die
men te lang draagt...), veroorzaakt door de evolutie van geluidsverspreiding en -versterking en de
nefaste gevolgen ervan op het gehoor van vooral jongeren.
Marie-Paule Thill, KNO-arts, Daniel Léon, geluidsingenieur en professor aan het INSAS, en Olivier
Lambert, audioprothesist, nemen elk jaar deel om hierover te spreken aan een jongeren. Ook
gehoorspecialisten uit het UZA, onderzoekers aan de Universiteit van Antwerpen (Annick Gilles) en de
VUB en het Thomas Moore instituut (Marleen de Sloovere).
Zij baseren zich op bestaande getuigenissen van jongeren met gehoorproblemen en brengen dit ter
sprake op een verstaanbare manier voor een doelgroep van jongeren, ouders en concertorganisatoren.
Want dit onderwerp is nog steeds vaak taboe maar wordt hier wél uitgediept. Vorig jaar kon het publiek
voor of na de conferentie over geluidsoverlast deelnemen aan een hoortest, die op ludieke manier werd
gebracht door een ULB-onderzoeker.
De Week van de Klank besteedt dus elk jaar aandacht aan maatschappelijke dimensies (lawaai op school,
op het werk, in openbare ruimtes...), maar ook aan de geluidsomgeving in zijn culturele dimensies.
Fieldrecording bijvoorbeeld, heeft met leefomgeving te maken maar ook met klankkunst. Het ligt op de
kruising. Mensen ontdekken een stadsomgeving en de dagdagelijkse geluiden daar, en verwerken die in
een geluidscreatie die door anderen wordt beluisterd. In een geluidsrally ontdekt het publiek tegelijk de
openbare ruimte (een park, een groene wandeling, (vorig jaar de Botanique)...) maar ook originele
klankkunst (auteurs die speciaal voor de week van de klank een nieuwe tekst schrijven voor een
specifieke plaats, getuigenissen of verhalen die opborrelen vanuit een welbepaald decor...).
Vanaf de eerste editie steunt de Week van de Klank klankcreaties, buiten de gekende circuits van
festivals en concerten. Zo wordt ‘carte blanche’ gegeven aan kunstenaars die een echte uitwisseling
met het publiek bevorderen. Dwz, wij zorgen ervoor dat zij parallel aan hun werk, een workshop
organiseren of hun creatieve werk en inspiratiebronnen bespreken en delen met het publiek... Het publiek
ontmoet zo geluidsdeskundigen, klankkunstenaars die steeds opnieuw een discussie aangaan met het
publiek. Zij praten over hun werk als componist of geluidsingenieur. Zo vinden er veel ‘ontdekkingworkshops’ plaats die verband houden met de stem, met muziekinstrumenten, geluidsopname,
muziekcompositie en -opname (samenstelling van opgenomen geluiden - tablet)... met een niet altijd
ingewijd, maar wel breed publiek. Een originele manier om het publiek te betrekken bij
geluidskunst, waar het niet spontaan zou naartoe gaan.
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De concerten die we organiseren zijn vaak een "Work in progress" of originele artistieke voorstellen, die,
het spreekt voor zich, op een gezond (niet luid) geluidsniveau worden voorgesteld.
We werkten samen met grote artiesten uit het milieu, zoals José van Dam, Jean-Paul Dessy, JeanPhilippe Collard-Neven, Jean-Louis Rassinfosse, Bob Verschueren, Abdel Rahman El Bacha, Fabrizio
Cassol, Gérard Corbiau… Maar ook met minder bekende kunstenaars, die origineel en boeiend uit
de hoek komen.
Alle activiteiten van de Week van de Klank zijn dan ook gratis voor het publiek.

≈ Het publiek
We kunnen de grote diversiteit van het publiek onderlijnen. Dankzij alle gratis activiteiten en de
transversale inhoud van de programmering, trekt de week van de klank een ruim publiek van ‘leken’
aan, die in aanraking komen met nieuwe onderwerpen en horizonten. Elk jaar breidt ons publiek uit.
Nieuwe doelgroepen, die zich normaal niet interesseren in klank of cultuur komen toch. Of zij die nog
nooit naar optredens en concerten en culturele ruimten gingen.
Maar ook zij die gepassioneerd zijn door klank en experten komen, omdat dit onderwerp elders weinig
aan bod komt (vaak slechts in besloten kring, bij studenten cinema, radio, muziek en klankkunstenaars
bv) wonen onze activiteiten bij.
Wij zorgen ervoor dat het publiek nieuwe culturele ruimten ontdekt. Dankzij de vele verschillende
samenwerkingen met partners en onthaalruimten waar de Week van de Klank haar activiteiten
organiseert, ontstaat er een goede mix van doelgroepen. Elk huis heeft zijn eigen publiek, maar dankzij
de Week van de Klank krijgen ze nu ook andere, nieuwe mensen over de vloer. En: het publiek van de
Week van de Klank blijft nadien ook interesse vertonen in de andere activiteiten van die cultuurhuizen en
komen dus terug. Ook het jonge publiek, vaak schooljongeren, die bv het Muziekinstrumentenmuseum
bezoeken, ontdekken nu kunstenaars die uitleg geven bij klankinstallaties, of originele concerten
aanbieden met interacties, luisterstukken, ... anders dan ze gewoon zijn.
Mond tot mond reclame werkt goed. Er is een heuse informatie-overdracht binnen de verschillende
doelgroepen die we aantrekken en niet alleen op het gebied van klankcreatie en muziek. Hoe langer hoe
meer Nederlandstaligen vinden ook de weg naar de Week van de Klank. Anderzijds trekken radiospots
en de radio-uitzendingen een ander publiek aan dan het publiek uit de wereld van de geluidscreatie, en
er komen hoe langer hoe meer jongeren. Dankzij onze activiteiten rond de bewustwording van geluid,
haar positieve maar ook negatieve kanten, nemen steeds meer scholen contact op met ons.
Er is dus een echte kruising van verschillende soorten publiek gedurende deze week van de klank,
ook dankzij de onthaalruimtes zowel uit de Franstalige als de Nederlandstalige gemeenschap.
Dank om te berichten over dit onzichtbare maar wezenlijke onderdeel van ons leven: klank en geluid.

Marianne Binard, Annemie De Four, Philippe Ohsé, Isabelle Sainte-Rose,
Henri van de Leemput
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De Week van de Prijs kreeg het label “aKCess by Prométhéa” !

Op initiatief van Promethea, vormden 14 bedrijven* samen het collectief aKCess Promethea. Initiatieven
aanmoedigen die iedereen de kans geven om cultuur te ontdekken en ervan te genieten, dat is de
ambitie van het aKCess collectief. AKCess beloont elk jaar een initiatief dat de toegang tot cultuur voor
iedereen vergemakkelijkt, de drempel verlaagt tussen cultuur en publiek.
Na een projectoproep, reikte het collectief twee prijzen uit: de aKCess Prijs, € 5.000, en een label dat
aangeeft dat het project een voorbeeldfunctie vervult op het gebied van toegankelijkheid. Het collectief
reikte ook een Publieksprijs uit ter waarde € 1000, toegekend op basis van een online poll die
toegankelijk was voor het grote publiek.
In 2015 verleende aKCess de Prijs aan De Week van de Klank, omdat die vele verschillende doelgroepen
bereikt en omwille van de participatieve en actieve dimensie en uitstraling ervan. Daarnaast won de
Week van de Klank ook de publieksprijs.
Dankzij de aKCess Prijs kan de Week van de Klank dit jaar workshops ontwikkelen, die gericht zijn op de
stem, drie workshops rond opera in samenwerking met de animators van de Munt, een ontmoeting
waarbij je stem ontdekt een atelier rond muzikale improvisatie.
Ook komt radiowerk aan bod voor verschillende doelgroepen (kinderen, adolescenten, psychiatrische
patiënten, gevangenen, talenknobbels, slechtzienden ...). Er wordt gewerkt rond een kritischere blik op
de media, deelnemers aan de workshop zijn niet langer publiek maar worden actoren die zelf een
reportage maken of stilstaan bij een debat, een portret, een live-uitzending, een radiodrama. Ze gaan
aan de slag met bruikbaar materiaal en hun inspiratie.
Tijdens een geluidsrally worden teksten van Belgische auteurs op een ludieke manier ontdekt, temidden
van een groene omgeving van de stad, de Kruidtuin. Ook schoolkinderen nemen hieraan deel, vooral zij
aanwezig zijn op de dag rond gehoorgezondheid, maar ook die uit de omringende scholen (Sint-Joost en
Schaarbeek, de stad Brussel). De Week van de Klank stelt in samenwerking met de Munt een opera voor
aan mensen die hier geen ervaring mee hebben, en die werden gekozen met de hulp van lokale
verenigingen...

* Belfius, BNP Paribas Fortis, Caravane Media, De coöperatieve Cera, Eeckman Art & Insurance, Ethias,
GDF Suez, Groupe P&V, Image Creation, JTI, L&A Peiffer, RTBF, Thalys en VVGB Advocaten-Avocats
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Transversale activiteiten in 2015
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

≈ 14.09

≈ 15.09

≈ 16.09

≈ 17.09

≈ 18.09

≈ 19.09

≈ 20.09

10:00 > 17:00
12:30 – begeleid
bezoek

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00

10:00 > 17:00
12:30 – begeleid
bezoek

10:00 > 17:00

Installatie Silence is More
mim

11:30 – Vernissage
12:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

Selectie audiovideo
Sonic City (Bergen)
mim

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

19:30 > 22:00

19:30 > 22:00

12:30 - Concert

10:00 > 16:30

10:00 > 16:30

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 voorstelling
dan 11:30 > 19:00
Q-O2

Geluidsrally
Park van de Kruidtuin

Workshops dag
gehoorgezondheid : beelden,
film, lezing en debat,
gehoortest…
Kruidtuin (Botanique)

10:30 > 16:30

Workshop muzikale
improvisatie
Vtation Watermaal
Self- Simulator
mim

Installatie The Magnificent
Heardryer

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

11:00 > 18:30
PointCulture
Bruxelles

Geluidsparcours met een fiets
Q-O2

10:00 > 19:00
11:00 voorstelling

Luistersessie Field Recording
Wedstrijden 2014 & 2015
PointCulture Bruxelles

11:00 voorstelling
dan 11:30 > 19:00

Weekoverzicht van activiteiten
Maandag
≈ 14.09

9:00 & 13:30 Schoolconferenties maar
iedereen is welkom:
Geluidsoverlast
Kruidtuin (Botanique)

Dinsdag
≈ 15.09

Woensdag
≈ 16.09

Donderdag
≈ 17.09

Ateliers écoles FR
9:00 – Atelier
9:00 – À la
Opéra par
découverte de
la Monnaie
sa voix
Bozar
Bozar

Vrijdag
≈ 18.09
Workshop scholen
9:00 – Workshop
9:00 – Je eigen
Opera
stem : een
Bozar
ontdekkingsreis
Bozar

Zaterdag
≈ 19.09

Zondag
≈ 20.09

06:00 – Bosgeluiden bij het
ochtendgloren

10:00 > 19:00 / Q-O2
10:30 > 16:30
Kruidtuin (Botanique)

11:00 – Voorstelling

≈ Radio : Hoe klinkt
oorsuizen nu juist (26')
Cinemazaal

11:30 - Vernissage Silence is more
mim

≈ Video – Getuigenis van
Marc Ysaye (8')
Cinemazaal

12:30 - Bezoek aan het atelier
van een vioolbouwer
mim

≈ Film KNO artsen Gevolgen
van geluidsoverlast (10')
Cinemazaal

≈ Geluidsparcours met een fiets
≈ The Magnificent Heardryer
≈ Luistersessie Field Recording
12:30 – Eindconcert workshop
muzikale improvisatie
Vtation Watermaal

14:30 - À la découverte du
son / Jeunesses musicales
Espace Venghor

14:00 - Ontdekking van de opera
Elisir d'Amore
Koninklijk Circus

12:30 – Begeleid bezoek geluidsrally
Park van de Kruidtuin

12:30 – Inhuldiging van Whispering
Walls
De Munt

14:00 – Workshop Hoe een zaal doen
klinken /
Isabelle Sainte-Rose
Cinema Nova
14:00 > 18:00 – Opstarten van een
radiostudio – pistes en inspiraties
IHECV

≈ Meting geluidsniveaus
MP3-spelers
Witloof bar
≈ Geluidsrally
De 8 dagen van de week
Park van de Kruidtuin
≈ Mededeling over
toekomstige acties rond
versterkte muziek, met de
medewerking van jongeren
Witloof bar
Leefmilieu Brussel stelt de
nieuwe pedagogische
brochure rond « Lawaai »
voor
Witloof bar

16:00 & 18:00 – Muzikale siesta /
Marc Galo & Guests
Vtudio 2 te Flagey
17:30 - Vernissage The
Magnificent Heardryer
PointCulture Bruxelles
17:45 – Voorstelling Into the Riff
Centre culturel Jacques Franck
Workshops volwassenen
19:00 – Atelier 19:00 –Je eigen
Opera
stem: een
Bozar
ontdekkingsreis
Bozar

19:00 – Mini-concert
Fúgù MANGO
Kruidtuin (Botanique)
20:00 – Naar klank kijken /
Laurence van Nypelseer
Ogivale Zaal (Vtadhuis)
20:30 – Concert / LITHOS
Militiezaal (Vtadhuis)

20:00 Performance Tout ce
qui n'a que hâte n'aura fait
que passer /
Dimitri Coppe
Centre culturel Jacques
Franck

19:00 – Luistersessie en
prijsuitreiking wedstrijd
Field Recording
PointCulture Bruxelles

19:30 - Film G. Corbiau Abdel
Rahman El Bacha, un piano entre
Orient et Occident
CINEMATEK

19:15 – Ontmoeting met de
dansers en muzikanten / Bar van
het Centre culturel Jacques Franck
20:00 – Afsuiting De Week van de
klank 2015 / Bar van het Centre
culturel Jacques Franck

20:30 – Ontmoeting Field Recording / 20:30 – Ontmoeting met G. Corbiau,
Sophie Berger
A.R. El Bacha en de klankploeg van
PointCulture Bruxelles
de film
CINEMATEK
23:30 – Bivak Zoniënwoud

TRANVVERVALE ACTIVITEITEN 2015
≈ Installatie Silence is More van het collectief VOID/ mim

Silence is More van het collectief VOID, is een compositie met lage frequenties, die eigenlijk
onhoorbaar zijn voor de mens. Door middel van fysieke en plastic filters, wordt de klank eerst
visueel waarneembaar (de geluidsgolf doet de materie bewegen) en door bewegende materies
die met elkaar in botsing komen, wordt erna de stilte verbroken. Een installatie op de grens
van onze zintuigen en onze waarneming.
VOID is een collectief van geluidskunstenaars, opgericht in Brussel in 2013, met Arnaud
Eeckhout (BE 1987) en Mauro Vitturini (IT 1985).
Productie : City Sonic, in het kader van het grensoverschrijdende Espace(s) Son(s) Hainaut(s)
gesteund door het Europees fonds FEDER Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen.
Met de steun van City Sonic en het mim.
Vernissage, dinsdag 11u30.
Toegankelijk van dinsdag tot en met zondag, 10u-16u30.

Velectie audiovideo Vonic City/ mim
Een selectie van recente korte video's van kunstenaars (van elektronische muziek,
geluidspoëzie, beeldende kunst ...), ondersteund door Transcultures (Centre des cultures
numeriques et sonores – Bergen) en het internationale klankkunstfestival City Sonic,
waar beeld en geluid met elkaar in dialoog treden.
Christophe Bailleau (BE) : Fumigene (2013)
Stephanie Croibien (BE) : Picturebook#Mouth et Manimalism (2013)
Stephane Kozik (BE/FR) : Chlorophyllian Beats (2013)
Pastoral (BE) : No Meaning? (2014)
Charles Pennequin (FR) : Ca a dejà ete fait (2015)
Werner Moron (BE) : Cinq minutes apres le temps prevu (2015)
Een voorstel van City Vonic-Transcultures voor de Week van de Klank,
van dinsdag tot zondag, 10u-16u30.
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≈ Geluidsrally De 8 dagen van de week... door Isabelle Wéry en Thomas
Depryck / Park van de Kruidtuin

Met een stethoscoop op het hoofd en een uitgestippeld parcours in de hand kan je rond
kuieren in het park van de Kruidtuin, “le jardin botanique”. Uit klankkasten her en der
verspreid, klinken korte nooit eerder gehoorde korte tweetalige (FR/NL) fictieverhalen,
geschreven door de auteurs Isabelle Wéry en Thomas Depryck. Het draait rond een
bijzondere week “De 8 dagenweek” ... De auteurs verbazen zich over de namen van de
dagen, die mannelijk zijn in het Frans, ze bestuderen wat de Brusselaars op vrijdagavond
doen, hebben een hekel aan files op maandagochtend en ontleden de raadselachtige 8ste
dag ... Kortom, ze maken zich de week eigen en verkennen die ten gronde… deze tijdsindeling,
de week, die het dagelijkse leven van elke Brusselaar ritmeert.
Een leuke manier om hedendaagse Belgische auteurs te ontdekken, in een groen park van
meer dan 150 jaar oud.
Met de steun van de RTBF, Brussel Leefmilieu, de gemeente Sint-Joost en SACD-Scam.
Officiële opening op maandag, 12u30-13u30.
Elke dag toegankelijk tot en met zondag, 10u-17u.

≈ Workshop MUZIKALE IMPROVIVATIE / Vtation Watermaal (Hakhoutlaan)
Het collectief OMFI organiseert een workshop rond vrije improvisatie. Die richt zich tot
muzikanten en geluidskunstenaars die actief bezig zijn met dit item en worden aangetrokken
door klank als vorm van expressie binnen een groep. Deze workshop staat ook open voor alle
nieuwsgierige, avontuurlijke geesten, die buiten bekende paden willen treden. Er is wel een
minimum aan muzikale of geluidservaring vereist. Maar iedereen die een collectieve ervaring
wil opdoen en samen met anderen, in wederzijds respect, aandachtig wil werken rond klank, is
meer dan welkom. Elke invalshoek, vocaal of instrumentaal, natuurlijk of synthetisch is
toegestaan.
Met de steun van het Centre culturel La Vénerie.
Workshops op woensdag- en donderdagavond 19u30-22u.
Eindconcert waarop iedereen welkom is, op vrijdag van 12u30 tot 13u30.
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≈ Installatie The Magnificent Heardryer van Bart de Melker en Jeroen De
Meyer / PointCulture Brussel (dinsdag tot zaterdag) en Q-O2 (zondag)
Een kappersstoel werd omgetoverd tot een geluidsinstallatie.
Acht kunstenaars (Caroline Claus, Julia Eckhardt, Helena de
Groot, Jean Delouvroy, Laryssa Kim, Flavien Gillié, Wendy
Van Wynsberghe, Jeroen De Meyer) geven in één minuut tijd
hun interpretatie van stilte en rust in de stad... In het kalme
Zoniënwoud of de tumultueuze slachthuizen... De zo gecreëerde
soundscape biedt de luisteraars de kans om zich los te koppelen
van de realiteit.
Productie: Vormingplus Citizenne.
Met de steun van PointCulture Bruxelles en Q-O2.
Inhuldiging dinsdag om 17u30.
Toegankelijk in PointCulture Bruxelles van dinsdag tot
zaterdag, 11u -18u30.
Toegankelijk in Q-O2 op zondag van 11u30 tot 19u.

≈ Self-Simulator / mim

De Self-Simulator (III, 2015) is een mobiele klankinstallatie van Musica, Impulscentrum voor
Muziek, naar een concept van de Deense componist Vimon Vteen-Andersen (°1976, DK). De
technische realisatie werd verzorgd door Jasper Braet.
De Self-Simulator is een merkwaardig toestel waarmee de gebruiker zichzelf via een 360°
roterende action camera aankijkt terwijl hij zich vrij beweegt. Deze draagbare installatie
bestaat uit een rugzak en een helm. Omgevingsgeluiden, de eigen voetstappen en ademhaling
worden gecapteerd door gevoelige microfoons en vervormd door toevoeging van effecten. Zo
worden de diverse sonore texturen van de grond, het kraken en schuifelen van de voeten
uitvergroot en naar de oren van de gebruiker gebracht via een hoofdtelefoon.
Simulatoren worden meestal gebruikt om ons het gevoel te geven iets te beheersen wat buiten
onze mogelijkheden ligt of om vaardigheden te trainen vooraleer geconfronteerd te worden
met de werkelijke situatie. De Self-Simulator zet het idee van 'virtual reality' op zijn kop; het
laat ons de realiteit ervaren alsof deze onwerkelijk is. Door deze vervreemding confronteert de
Self-Simulator de gebruiker met zichzelf. Alsof we onszelf opnieuw moeten leren controleren
met behulp van een nieuwe interface. Simon Steen-Andersen is componist, performer en
installatiekunstenaar.
Met de steun van MUSICA en het mim.
“Ontdekking” van de Self-Simulator, op zaterdag en zondag van 10u tot 16u30.
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≈ KLANKPARCOURV PER FIETV Finding Song Home – Kaffe Matthews and the
Bicrophonic Research Institute /Q-O2

Finding Song Home is een nieuwe speciaal voor Brussel gecreëerde «fietsopera» door Kaffe
Matthews en de Bicrophonic Research Institute (BRI), met de technische steun van Tom
Keene.
Het werk roept vragen op rond onrechtvaardigheden rond het geboorterecht en de macht van
regeringen over goedkeuring of afwijzing van het vrije verkeer van burgers. Matthews
ontmoette in Brussel vele niet-Europese, vaak illegale immigranten. Zij tekende hun verhalen
op, die haar in alle intimiteit werden toevertrouwd. Het resultaat werd een polyfoon boekje dat
het publiek kan ontdekken tijdens een geluidsfietstocht (met GPS-uitrusting) doorheen de
Brusselse straten, "vélaudios".
De route loopt langs het Muntplein, het kanaal en de kleine pleintjes in Molenbeek. De
gezangen en verhalen krijgen betekenis doorheen het stadslandschap en het elektronische
werk van Matthews. De geluiden worden geactiveerd in functie van de locatie en de snelheid
van de fiets. Elke deelnemer kan rekenen op een unieke ervaring.
Finding Song Home werd ontworpen door Kaffe Matthews tijdens haar verblijf (residentie) bij
Q-O2 en de Munt.
Met de steun van de Munt en Q-O2.
(Autoloze !) zondag, 10u-19u.
Voorstelling om 11u.
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EVENEMENTEN VAN
DE WEEK VAN DE KLANK 2015
MAANDAG 14 VEPTEMBER
≈ DAG GEHOORGEZONDHEID - Geluidsoverlast / Kruidtuin
Met de steun van de Botanique.

≈ Vchoolconferentie, waarbij iedereen welkom is: Geluidsoverlast (NL) /
Rotonde/ 9u-10u30
Bij excessieve lawaainiveaus (> 100 dB(A)) kan gehoorschade reeds na enkele minuten
optreden. Dit zorgde de voorbije twintig jaar voor een bijna verdubbeling van
lawaaigeïnduceerde symptomen waaronder gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen, bij 1015% van de bevolking) en hyperacusis (overgevoeligheid aan dagdagelijks geluiden). Bij
jongeren onder 30 jaar. Marleen De Vloovere is praktijklector Logopedie en Audiologie
aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.

≈ Vchoolconferentie 12-14 jaar, waarbij iedereen welkom is:
Geluidsoverlast (FR) / Cinemazaal / 9u-10u30
Bij excessieve lawaainiveaus (> 100 dB(A)) kan gehoorschade reeds na enkele minuten
optreden. Dit zorgde de voorbije twintig jaar voor een bijna verdubbeling van
lawaaigeïnduceerde symptomen waaronder gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen, bij 1015% van de bevolking) en hyperacusis (overgevoeligheid aan dagdagelijks geluiden). En
bij jongeren onder 30 jaar. Marie-Paule Thill, KNO-arts en Olivier Lambert,
audioprothesist, bundelen hun ervaringen om de mechanismen en de evolutie van
geluidsoverlast uit te leggen, en de nefaste gevolgen ervan op oren en
gehoorgezondheid.

≈ Begeleid bezoek & rondleiding bij de geluidsrally De 8 dagen van de
week... van de auteurs Isabelle Wéry en Thomas Depryck / Park van de
Kruidtuin / 12u30
Met een stethoscoop op het hoofd en een uitgestippeld parcours in de hand kan je rond
kuieren in het park van de Kruidtuin, “ le jardin botanique”. Uit klankkasten her en der
verspreid, klinken korte nooit eerder gehoorde korte tweetalige (FR/NL) fictieverhalen,
geschreven door de auteurs Isabelle Wéry en Thomas Depryck. Het draait rond een
bijzondere week “de 8 dagenweek” ... De auteurs verbazen zich over de namen van de
dagen, die allemaal mannelijk zijn in het Frans, ze bestuderen wat de Brusselaars op
vrijdagavond doen, haten de files op maandagochtend en ontleden de raadselachtige 8ste
dag ... Kortom, ze maken zich de week eigen en verkennen die ten gronde. Deze tijdsindeling,
de week, die het dagelijkse leven van elke Brusselaar ritmeert.
Een leuke manier om hedendaagse Belgische auteurs te ontdekken, in een groen park van
meer dan 150 jaar oud.
Met de steun van de RTBF, Brussel Leefmilieu, de gemeente Sint-Joost en SACD-Scam.
Rondleidingen – maandag en zaterdag 12u30-13u30.
Alle dagen toegankelijk tot en met zondag 10u-17u.
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≈ Vchoolconferentie 15-18 jaar, open voor iedereen: Geluidsoverlast (FR) /
Rotonde 13u30-15u
Zelfde conferentiethema maar voor een ouder publiek.

WORKVHOPV DIE VRIJ TOEGANKELIJK ZIJN TUVVEN 10U30 EN 16U30

≈ Radiodocumentaire van Romain Charlier / Faire entendre l’acouphene
(hoe klinkt oorsuizen nu juist)/ Cinemazaal
Aan de hand van verschillende getuigenissen van jonge muziekliefhebbers en muzikanten
die lijden aan permanente tinnitus, ontdekt de luisteraar hoe te hoge geluidsniveaus de
oren beschadigen, en hoe verwoestingen optreden bij particulieren en het leed dat ze
doorstaan. Eindwerk van Romain Charlier aan het IHECS.

≈ Projectie van de videoclip van Marc Ysaye / Cinemazaal
Marc Ysaye is drummer van de groep Machiavel, motorliefhebber en directeur van de
openbare radio Classic 21. Zijn carrière confronteerde hem met tinnitus (oorsuizing) en
hyperacusis (overgevoeligheid), gehoorklachten die kunnen vermeden worden, maar niet
geneeslijk zijn. Hij deelt zijn ervaringen met ons en benadrukt het belang van preventie
en sensibilisering.

≈ Filmprojectie “Promenade autour des acouphenes” (Oorsuizen! Een
inzicht) van en met Marie-Paule Thill, KNO-arts in het UMC Vint PieterZiekenhuis en Marc Vanderghinst, KNO-specialist in het
Erasmusziekenhuis / Cinemazaal
Marie-Paule Thill en Marc Vanderghinst, KNO-artsen worden dagelijks geconfronteerd
met oorschade bij steeds jongere jongeren. Zij tonen in een korte video de gevolgen van
te hoge geluidsniveaus op lange termijn. In een kwartier begrijpen we wat ons als
muziekliefhebbers te wachten staat als we niet ingrijpen. Voor het te laat is.

≈ Geluidsrally « De 8 dagen in de week... » door Isabelle Wery en
Thomas Depryck in het park van de Kruidtuin
Zie hierboven, p. 10.

≈ Meting geluidsniveaus MP3-spelers / Witloof bar
Jongeren zelf krijgen de kans om naar hun luistergewoonten te peilen, het geluid te
meten als ze koptelefoontjes dragen. We vragen hen hun muziek op het hun
gebruikelijke niveau te beluisteren. Een sonometer geeft aan hoelang ze dagelijks op dit
niveau kunnen luisteren zonder enig risico op gehoorschade.

≈ Leefmilieu Brussel stelt de splinternieuwe pedagogische brochure rond
« Lawaai » voor / Witloof bar
Dit is een educatief middel voor leerkrachten in het basisonderwijs dat hen helpt om
problemen rond geluid en lawaai te bespreken in de klas en aandacht kinderen te leren
schenken aan hun geluidsomgeving en aan de gevolgen dat geluid kan hebben op het
welzijn. Een uiterst geschikte tool voor leerkrachten die werken rond bewustzijnsacties.
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≈ Mededeling over toekomstige acties rond versterkte muziek, met de
medewerking van de jongeren zelf / Witloof bar
Het doel is een reeks geluidsmetingen te verzamelen, op de plekken waar de jeugd
uitgaat en ontspant. Zo krijgen we een beeld over hoe de praktijk beantwoordt aan de
normen en aanbevelingen van volksgezondheid. Onder begeleiding van een leerkracht en
met behulp van geluidsmeters, kunnen jonge vrijwilligers deze metingen uitvoeren. Een
andere groep jongeren voert een « enquête » uit aan de uitgang van concerten. Met de
vraag : klonk het « te luid » of « niet te luid ».

≈ Semi-akoestisch mini-concert van Fúgù MANGO op een “gezond” geluidsniveau
<90 dB(A) max> / Rotonde / 19u

Foto: Nanna Dis

FùGù MANGO zag het licht in Brussel in 2013 en maakt ons deelgenoot van hun liefde voor
groove, Afrikaanse ritmes en indie pop. Het geluid van hun gitaren herinnert ons aan de
mogelijkheid om door de straten van Kinshasa te kuieren terwijl we eigenlijk in die van Londen
lopen... Met slagwerk erbij zorgt dit voor een subtiele mix. Live te ontdekken.
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DINVDAG 15 VEPTEMBER 2015
≈ Workshop opera voor schoolgroep FR / Animatoren van de Munt / Bozar /
9–11u
Een unieke ervaring die uitermate geschikt is voor jongeren die wellicht nog nooit een opera
hebben bijgewoond of een opera hoorden! Ze komen in conditie, krijgen uitleg bij een bekende
area en gaan erna zelf aan de slag. Geïmproviseerde solisten en koor krijgen in een mum van
tijd een idee over het werk van zangers en brengen een geheel persoonlijke interpretatie. Zij
zijn als eersten verrast over hun eigen talent...
Met de steun van de Munt en Bozar.

≈ Workshop : Je eigen stem: een ontdekkingsreis, voor een schoolgroep (FR)
/ Evelyne Namenwirth / Bozar / 9u–11u
Veilig, efficiënt en liefdevol word je in deze reis begeleid door Evelyne Namenwirth,
gediplomeerd in de adem-stem methode. Zij heeft verschillende publicaties rond dit onderwerp
op haar naam. Zij volgde verder talrijke opleidingen waaronder cursussen algemene anatomie
en anatomie van de larynx..
Het potentieel van je stem ontdekken is eerst en vooral toegang verlenen tot de “reële” stem,
haar laten opborrelen uit het eigen levensverhaal vol vreugde, droefheid, spanningen,
overtuigingen, stuwkracht en remmingen. Je komt zoals je bent op dat ogenblik; geen oordeel,
geen angst om verkeerd te doen, geen perfectie als doel.
Met de steun van Bozar.

≈ Vernissage Installatie Silence is More / mim / 11u30
Silence is More van het collectief VOID, is een compositie met lage frequenties, die eigenlijk
onhoorbaar zijn voor de mens. Door middel van fysieke en plastic filters, wordt de klank eerst
visueel waarneembaar (de geluidsgolf doet de materie bewegen) en door bewegende materies
die met elkaar in botsing komen, wordt erna de stilte verbroken. Een installatie op de grens
van onze zintuigen en onze waarneming.
VOID is een collectief van geluidskunstenaars, opgericht in Brussel in 2013, met Arnaud
Eeckhout (BE 1987) en Mauro Vitturini (IT 1985).
Productie : City Sonic, in het kader van het grensoverschrijdende Espace(s) Son(s) Hainaut(s)
gesteund door het Europees fonds FEDER Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen.
Met de steun van City Sonic en het mim.

≈ Bezoek aan het atelier van een vioolbouwer in het mim / 12u30–13u30
Het strijkkwartet dat in het mim gebouwd wordt is een opdracht van de Muziekkapel Koningin
Elisabeth aan bouwer Meuwissen, terwijl de start- en einddata samenvallen met
respectievelijk de editie-'15 van de Wedstrijd voor viool en de allereerste editie voor cello in
2017. Zijn werk werd bekroond op de belangrijkste wedstrijden rond vioolbouw en zijn
instrumenten maken deel uit van vele particuliere en openbare collecties.
Hij stelt zijn werk voor en beantwoordt al je vragen.
Met de steun van het mim.

De Week van de Klank – Persdossier – p. 16

≈ LITHOV - Muziek met stenen / Vtadhuis van Brussel / 20u
Sinds 2012 werkt de groep met klinkende stenen, als gevolg op de workshops van Tony Di
Napoli en Florence Fréson tijdens de zomeracademie van Libramont.
Een tiental beeldende kunstenaars uit België ontdekten dit archaïsche muziekmateriaal
waaraan weliswaar een hedendaagse touch wordt toegevoegd. Dit collectief tovert lithofonen
om tot volwaardige composities en brengt verrassend klankwerk.
Avond in twee delen:

≈ Performance Naar klank kijken/ Ogivale Zaal / 20u

Laurence Van Nypelseer zorgt voor visuele beelden via geluid. De klank doet de steen
trillen. Trillingen van stenen zorgen voor bewegingen in het zand. In water. Op een
andere steen. Geluid kan ook objecten in de ruimte doen bewegen.

≈ Concert / Militiezaal / 20u30

Het collectief LITHOV bestaat die avond uit: Adèle Dupret, Florence Fréson,
Dominique
Gallez,
Marianne
Lemaire,
Jean-Bernard
Rauzer, Philippe
Vannieuwerburgh en Jacques Vos.
Met de steun van de Stad Brussel.
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WOENVDAG 16 VEPTEMBER
≈ Muziekatelier Klank ontdekken / Espace Venghor / 14u30
Workshop geleid door Julien Burette (Jeunesses Musicales Bruxelles)
Via spel en muziek ontdek je tijdens deze workshop het principe van geluid, trillingen en de
werking ervan op het trommelvlies. Dit is ook de gelegenheid om stil te staan bij stilte,
perceptie en auditieve aandacht . Hier wordt het potentieel van onze oren ontdekt. En de
verhouding tussen beeld en geluid, tussen geluid en gebaren.
Om in schoonheid te eindigen, leren we enkele cijfers in gebarentaal.
Met de steun van Jeunesses Musicales en Espace Senghor.

≈ Dimitri Coppe “Tout ce qui n'a que hâte n'aura fait que passer”.
Elektronische performance voor 4 gespatialiseerde stemmen rond de
Vonnetten voor Orpheus van R. M. Rilke / Centre culturel Jacques Franck /
20u
Vier mannelijke en vrouwelijke stemmen in
het Duits en het Frans reciteren verzen van
Rilke.
Deze
stemmen
evoceren
het
continue voort vlieden van de tijd.
Naar het voorbeeld van deze geluiden, lopen
gefluisterde en gevocaliseerde stemmen
door elkaar, de toeschouwers worden erin
onder gedompeld via luidsprekers. Elke
groep stemmen heeft zijn eigen visuele en
klankkwaliteiten:
- De totem: een kolom luidsprekers in het
midden van het publiek
- De kroon : kleine trompetten die boven de
totem klinken
- De cirkel: een groep van 4 luidsprekers
rondom het publiek
- De palmbomen: grote trompetten op een
voetstuk temidden van het publiek
- De piëzo’s: slingers boven het publiek
Hier wordt het hele klankpalet gebruikt : verzen, woorden, talen, stem, timbres (intonaties),
uitdrukkingen, gezucht.
Dit theater met geluidsschaduwen kristalliseert een meer intuïtieve en zintuiglijke waarneming
van de sonnetten, en roept ook innerlijke beelden.
Het publiek wordt uitgenodigd om zich in het midden van de kamer te installeren, temidden
van de stemmen die rondom hem heen klinken en circuleren.
Dimitri Coppe is muzikant en componist en is verzot op improvisatie. Performances behoren
tot de essentie van zijn werk. Hij werkt ook samen met cinema, dans, theater en radio. Hij
realiseert op dit moment een radio-project naar de sonnetten aan Orpheus door R.M. Rilke, en
ook een versie voor een ruimte.
Met de steun van het Centre culturel Jacques Franck en ACSR.
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DONDERDAG 17 VEPTEMBER
≈ Opera Elisir d’Amore van Donizetti / Koninklijk Circus / 14u
De Munt treedt buiten zijn muren en biedt een volledige opera op een ongebruikelijke plaats.
Een animator zorgt ervoor dat iedereen dit werk begrijpt en kan beluisteren. Een gelegenheid
om de wereld van de opera te ontdekken, voor een neofiet publiek.
Liefdesverdriet ontvlamt – belcantoromance op het strand
“Hoe goed is het om zich te verpozen onder een boom, wanneer de zon zwoel en heet is.” Deze
eerste woorden van het libretto zetten meteen de toon: laten we de zomer nog wat verlengen
dankzij de warme bries die Damiano Michieletto en zijn team door deze partituur laten
waaien. Een productie die recht doet aan de frisheid waarmee Donizetti, die in de jaren 18301840 met tal van nieuwe werken de Italiaanse opera domineerde, het genre van het
melodramma leven inblies. Zijn L’Elisir d’amore is ongetwijfeld een van de meesterwerken van
de 19de-eeuwse opera buffa. Melodische inventiviteit op maat van de karaktertekening,
contrastwerking, doorvoelde pathos naast komische ironie… – dit werk heeft het allemaal. En
verder doet het liefdeselixir zijn werk: niet alleen bij Nemorino die Adina Tristan-gewijs voor
zich wil winnen, maar ook bij het publiek, dat deze opera sinds de creatie in 1832 in zijn hart
draagt. Gezongen in het Italiaans, boventiteling in Frans / Nederlands.
Inleiding om 13u30. Met de steun van de Munt.

≈ Atelier opera NL-FR / Animatoren van de Munt / Bozar 19u-21u
Een unieke ervaring die uitermate geschikt is voor jongeren die wellicht nog nooit een opera
hebben bijgewoond of hoorden! Ze komen in conditie, krijgen uitleg bij een bekende area en
gaan erna zelf aan de slag. Geïmproviseerde solisten en koor krijgen in een mum van tijd een
idee over het werk van zangers en brengen een geheel persoonlijke interpretatie. Zij zijn als
eersten verrast over hun eigen talent...
Met de steun van de Munt en Bozar.

≈ Atelier À la decouverte de sa voix / Je eigen stem: een ontdekkingsreis
(FR-NL) / Evelyne Namenwirth / Bozar / 19u-21u

Foto: Henri van de Leemput

Stemwerk. Veilig, efficiënt en liefdevol word je in deze reis begeleid door Evelyne
Namenwirth, gediplomeerd in de adem-stem methode. Zij heeft verschillende publicaties
rond dit onderwerp op haar naam. Zij volgde verder talrijke opleidingen waaronder cursussen
algemene anatomie en anatomie van de larynx. Het potentieel van je stem ontdekken is eerst
en vooral toegang verlenen tot de “reële” stem, haar laten opborrelen uit het eigen
levensverhaal vol vreugde, droefheid, spanningen, overtuigingen, stuwkracht en remmingen.
Je komt zoals je bent op dat ogenblik; geen oordeel, geen angst om verkeerd te doen, geen
perfectie als doel.
Met de steun van Bozar.
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VRIJDAG 18 VEPTEMBER 2015
≈ Workshop opera voor schoolgroep (NL) / Animatoren van de Munt /
Bozar / 9u-11u
Zie p. 16.

≈ Atelier Je eigen stem: een ontdekkingreis / Evelyne Namenwirth / Bozar /
9u-11u
Zie p. 16.

≈ Concert muzikale improvisatie / Vtation Watermaal (Hakhoutlaan) /
12u30-13u30
Eindconcert van de workshops die plaatsvonden op woensdag en donderdag.

Eindconcert workshop 2014 (Ateliers Mommen) – Foto: Henri van de Leemput

Het collectief OMFI organiseert een workshop rond vrije improvisatie. Die richt zich tot
muzikanten en geluidskunstenaars die actief bezig zijn met dit item en worden aangetrokken
door klank als vorm van expressie binnen een groep. Deze workshop staat ook open voor alle
nieuwsgierige, avontuurlijke geesten, die buiten bekende paden willen treden. Er is wel een
minimum aan muzikale of geluidservaring vereist. Maar iedereen die een collectieve ervaring
wil opdoen en samen met anderen, in wederzijds respect, aandachtig wil werken rond klank, is
meer dan welkom. Elke invalshoek, vocaal of instrumentaal, natuurlijk of synthetisch is
toegestaan.
Met de steun van het cultureel centrum La Venerie.
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≈ DAG ROND LEEFMILIEU / PointCulture Bruxelles
Met de steun van PointCulture, Audiosense, BNA-BBOT en Brussel Leefmilieu.

≈ Resultaten van de Wedstrijd Field Recording - Geluidskaarten / 19u
Luistersessie van de 12 sequenties van laureaten van de wedstrijd Field Recording,
georganiseerd in samenwerking met PointCulture en Audiosense en in samenwerking mt
BNA-BBOT. Uitreiking van prijzen.
Voorstelling van de geluidskaart van BNA-BBOT (Brussels SoundMap) en de geluidskaart
van Musica (Klankatlas).

Wedstrijd Field Recording
De Week van de Klank organiseert, met de steun van PointCulture, Audiosense,
Leefmilieu Brussel, en in samenwerking met BNA-BBOT, een wedstrijd rond Field
Recording en de beste geluidsfragmenten opgenomen in 2015. Het geluidsfragment
moet komen van op één van de sites van het “Speelnetwerk”, sport- en speelpleinen en
terreinen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De geluidsfragmenten mogen opgestuurd worden in de vorm van een “plan séquence”
(één longshot) van 2 tot 4 minuten lang. De geluiden kunnen afkomstig zijn van een
menselijke handeling, spraak, muziek, klanken die verband houden met een
mechanische activiteit, geluiden uit de natuur,…
De jury zal vooral aandacht schenken aan de originaliteit van het fragment en de
geluidskwaliteit.
De winnaar van het beste geluidsfragment krijgt een grote prijs, aangeboden door het
bedrijf Audiosense: een geluidsopnemer/ registreertoestel Zoom H6 + een kit Rycote
«portable recorder kit». Een andere prijs, aangeboden door PointCulture, beloont een
geluidsfragment van bijzonder hoge technische kwaliteit: een gratis jaarabonnement
voor het uitlenen van DVD’s, CD’s, Blu-Ray’s, vinyls, ea in PointCulture.

≈ Ontmoeting FIELD RECORDING: Vophie Berger, CARGO (klankstuk 62' - 2015) / PointCulture Bruxelles / 20u30
Vophie Berger (FR) ging aan boord van een containerschip voor
een drie maanden durende reis tussen Europa en China. Ze leefde
aan boord op het ritme van het schip en de mannen. Temidden
van de oceaan, tussen windhozen, containers en motoren. Ze
trachtte via microfoons de sfeer te vatten. CARGO is een reis, om
naar te luisteren.
CARGO kreeg de steun van Brouillon d'un rêve sonore 2014, steun aan creaties van het
SCAM-Frankrijk, evenals die van Du Côté des Ondes 2014 (SACD & SCAM België,
Frankrijk, la Promotion des Lettres van de Franstalige Gemeenschap en van de RTBF).
CARGO kreeg ook steun van de Chartreuse van Villeneuve-lez-Avignon, het Nationaal Centrum
voor het schrijven van voorstellingen, in het kader van een residentie van de auteur.
Luistersessie, gevolgd door een gesprek met de auteur over haar ervaringen en de plaats
van Field Recording in haar radiocreaties.

≈ Bivak / Zoniënwoud / 23u30-6u
Als voorbereiding op het luisteren naar bosgeluiden op zaterdagochtend.
Met de steun van Leefmilieu Brussel.
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ZATERDAG 19 VEPTEMBER
≈ Bosgeluiden bij het ochtendgloren / Zoniënwoud / 6u
In het kader van Field Recording luisteren we naar natuurgeluiden, ’s morgens vroeg, bij het
ochtendgloren, in het gezelschap van een boswachter van Leefmilieu Brussel.
Met de steun van Leefmilieu Brussel.
Reserveren verplicht.

≈ Begeleid bezoek & rondleiding bij de geluidsrally De 8 dagen van de
week... van de auteurs Isabelle Wéry en Thomas Depryck / Park van de
Kruidtuin / 12u30
Met een stethoscoop op het hoofd en een uitgestippeld parcours in de hand kan je rond
kuieren in het park van de Kruidtuin, “ le jardin botanique”. Uit klankkasten her en der
verspreid, klinken korte nooit eerder gehoorde korte tweetalige (FR/NL) fictieverhalen,
geschreven door de auteurs Isabelle Wéry en Thomas Depryck. Het draait rond een
bijzondere week “De 8 dagenweek” ... De auteurs verbazen zich over de namen van de
dagen, die allemaal mannelijk zijn in het Frans, ze bestuderen wat de Brusselaars op
vrijdagavond doen, haten de files op maandagochtend en ontleden de raadselachtige 8ste
dag ... Kortom, ze maken zich de week eigen en verkennen die ten gronde. Deze tijdsindeling,
de week, die het dagelijkse leven van elke Brusselaar ritmeert.
Een leuke manier om hedendaagse Belgische auteurs te ontdekken, in een groen park van
meer dan 150 jaar oud.
Met de steun van de RTBF, Brussel Leefmilieu, de gemeente Sint-Joost en SACD-Scam.

≈ Workshop “Hoe een zaal doen klinken” / Cinema Nova / 14u

Foto: Fabienne Demeulenaere

Isabelle Vainte-Rose nodigt ons uit om de zaal van de bekende cinema Nova te
(her)ontdekken via klank en geluid. Een uitgelezen kans om de vele kwaliteiten van deze zaal
te benutten en daar zelf een klankstuk te componeren, met gebaren, het intellect of de
verbeelding.
De deelnemers krijgen een opname van de muziek die ze samen maakten.
Vanaf 7 jaar.
Met de steun van cinema Nova.
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≈ Radio Workshop: Opstarten van een radiostudio - pistes en inspiraties /
IHECV / 14u–18u

Deze workshop is een bron van emancipatie en zelfrealisatie, en richt zich dan ook tot diverse
doelgroepen (kinderen, jongeren, psychiatrische instellingen, de gevangenis, mensen die een
nieuwe taal leren, slechtzienden ...). Aanzet tot een kritischere relatie met de media...
Deelnemers evolueren van toehoorders en publiek tot makers en regisseurs.
Samen met animatoren en radiodocenten, verkennen deelnemers (s) verschillende
radiovormen (reportage, debat, portret, live-uitzending, radio drama). Elke inspiratie is
welkom.
Animatoren:
Guillaume Abgrall (GSARA-Brussel) : la radio ludique, jeux et outils (ludieke radio)
Vincent Dascotte (RadioClash [École escale]) : la création radio au service d'adolescents en
décrochage (voor schoolverlaters)
Vébastien Vchmitz (IHECS en ACSR [La coquille]) : les ressorts de la fiction radio
(radioverhalen)
Flavien Gillié (BNA-BBOT) : l'entretien radiophonique (het radio-interview)
Zoé Jadoul (CTV Médias) : la création d'une émission de A à Z avec des enfants (radio maken
met kinderen)
Reserveren verplicht.

≈ Projectie van de film van Gérard Corbiau Abdel Raham El Bacha, un piano
entre Orient et Occident (pianist tussen Oost en West) / CINEMATEK / 19u30
De Week van de Klank, To Do Today en CINEMATEK tonen in het kader van de 5e Week van de
Klank, deze film voor het eerst in het openbaar.
Deze film toont het portret van een uitzonderlijk muzikant, eerste laureaat van de Koningin
Elisabethwedstrijd in 1978. De Belgische regisseur Gérard Corbiau legt zijn portret vast in
een 52 minuten durende muzikale documentaire. De regisseur is bekend dankzij zijn Maître de
Musique, Farinelli en le Roi danse, die een wereldwijd succes kenden en ook de geschiedenis
van de Belgische en internationale cinema markeerden.
Zoals steeds willen wij ook nu een uitwisseling met een ruim publiek op de voorgrond plaatsen.
De vertoning wordt dan ook gevolgd door een gesprek met de klankploeg van de film, de
klankprofessionals die "achter de schermen” werken. Er wordt gedebatteerd over klankband,
opname, montage en mixage, met de regisseur, de andere leden van de film en ook met
Abdel Rahman El Bacha himself.
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Copyright 2015 - TO DO TODAY PRODUCTIONS / LARIFILMS / ALIZE PRODUCTION

Een productie van To Do Today met de RTBF
Realisatie en scenario: Gérard Corbiau
Tekst: Andree Deltour, Gerard Corbiau
Stem : Alexandra Vandernoot
Beeld : Bernard Vervoort, Edouard Valette, Michel Baudour, Thomas Fournet-Oberle, Yann
Verbeke, Henri de Gerlache
Geluid : Jeanne Debarsy, Patrice Niset
Mixage : Luc Thomas
Montage : Thomas Fournet-Oberle
Met de steun van To Do Today en de CINEMATEK.
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ZONDAG 20 VEPTEMBER
≈ Geluidsparcours met een fiets Finding Song Home – Kaffe Matthews en the
Bicrophonic Research Institute / Q-O2 / 10u-19u

Finding Song Home is een nieuwe speciaal voor Brussel gecreëerde «fietsopera» van Kaffe
Matthews en de Bicrophonic Research Institute (BRI), met de technische steun van Tom
Keene.
Het werk roept vragen op rond onrechtvaardigheden rond het geboorterecht en de macht van
regeringen over goedkeuring of afwijzing van het vrije verkeer van burgers. Matthews
ontmoette in Brussel vele niet-Europese, vaak illegale immigranten. Hij tekende hun verhalen
op, die hem in alle intimiteit werden toevertrouwd. Het resultaat werd een polyfoon boekje dat
het publiek kan ontdekken tijdens een geluidsfietstocht (met GPS-uitrusting) doorheen de
Brusselse straten, "vélaudios".
De route loopt langs het Muntplein, het kanaal en de kleine pleintjes in Molenbeek. De
gezangen en verhalen krijgen betekenis doorheen het stadslandschap en het elektronische
werk van Matthews. De geluiden worden geactiveerd in functie van de locatie en de snelheid
van de fiets. Elke deelnemer beleeft een unieke ervaring. Finding Song Home werd ontworpen
door Kaffe Matthews tijdens zijn verblijf (residentie) bij Q-O2 en de Munt.
Met de steun van de Munt en Q-O2.
Voorstelling om 11u.

≈ Wedstrijd Field Recording / Q-O2 / 11u30-19u
Luistersessie van de resultaten van de twee edities van de wedstrijd (2014 en 2015).
Voorstelling om 11u.
Zie p. 21.

≈ Installatie The Magnificent Heardryer van Bart de Melker en Jeroen De
Meyer / Q-O2 / 11u30-19u
Een kappersstoel werd omgetoverd tot een geluidsinstallatie. Acht kunstenaars (Caroline
Claus, Julia Eckhardt, Helena de Groot, Jean Delouvroy, Laryssa Kim, Flavien Gillié,
Wendy Van Wynsberghe, Jeroen De Meyer) geven in één minuut tijd hun interpretatie van
de stilte en rust in de stad. De zo gecreëerde soundscape biedt de luisteraars de kans om zich
los te koppelen van de realiteit. Productie: Vormingplus Citizenne.
Voorstelling om 11u.
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≈ Inhuldiging van Whispering Walls / de Munt / 12u30
De geluidsinstallatie Whispering Walls laat letterlijk de Munt spreken. De architectuur, de
geschiedenis en de opera als kunstvorm inspireerden Emi Kodama en Elias Heuninck. Zij
creëerden een auditieve ervaring vol poëzie, op muziek van Henry Vega. Door onze oren op
de deuren van het gebouw te drukken, horen we stemmen die de mysteries van de operaervaring fluisteren en zingen.
Met de steun van De Munt.

≈ Muzikale siësta’s van Marc Galo & Guests / Flagey / 16u-17u en 18u-19u

Componist en gitarist Marc Galo en zijn muzikanten-vrienden zorgen voor een akoestisch
dutje. Artiesten duiken in hun repertorium en herinterpreteren hun muziek in een
ontspannende sfeer.
Met de steun van Flagey.

≈ Into The Riff / Bud Blumenthal & Garrett List / Centre culturel Jacques
Franck / 17u45
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@François-Xavier Cardon -

www.namaKanam.com

Een unieke combinatie van muziek en geïmproviseerde dans.
Het principe van riffing is samen plezier maken. Elkaar vertrouwen. Zonder vooroordelen en
zonder opzichtige virtuositeit.
Elke uitvoerder is een volwaardig lid van de groep, in relatie tot de andere. De negen
performers zorgen voor een samenvloeiing van lichamen en geluiden.
Garrett List vroeg Bud Blumenthal een groep dansers samen te stellen die konden
aansluiten bij zijn Riffing Society zodat een voorstelling met muziek en geïmproviseerde dans
werd gecreëerd.
Traditioneel doet dans beroep op muziek (choreografen nemen componisten aan), maar in dit
geval gebeurt het tegenovergestelde : de muzikanten nodigden dansers uit !
Onvoorspelbare en feestelijke voorstelling!
Muziek
Garrett List and the Riffing Society:
Garrett List – stem
Anne Gennen – altsaxofoon
Jan Rzewsky – sopraan saxofoon
Emmanuel Louis – gitaar
Pascal Rousseau – tuba
Dans (4 à 5 dansers op scène tussen team)
Bud Blumenthal, Domenico Giustino, Julie Bougard, Hayo David, Fatou Traore, Natasa Frantzi.

≈ Ontmoeting met muzikanten en dansers op het einde van de voorstelling,
in de bar van het Centre culturel Jacques Franck en afsluiting editie 2015
Met de steun van het Centre culturel Jacques Franck.
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Reeds bevestigde steun
aKCess by Promethea
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Brussel Leefmilieu
Brussels Hoofdstedelijk Gewest – Imago Brussel
COCOF - Culture
RTBF : Musiq’3, la Premiere en VivaCite voor een promotionele steun en uitstraling in
diverse uitzendingen.
ACBC : Culturele affichage in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 500 affiches
ArtePub : verspreiding van 10.000 brochures
Audiosense : Uitlenen materiaal, hulp bij organisatie Wedstrijd en prijs Field Recording
PointCulture: hulp organisatie Wedstrijd en prijs Field Recording

Partners en onthaalruimtes
Dankzij het succes van de eerste vier edities smeedden we hechte relaties met een aantal
culturele actoren. Dit jaar kwamen er ook nieuwe partners bij.

RTBF, Musiq’3, La Premiere, Vivacite,
Brussel Leefmilieu
mim (Muziekinstrumentenmuseum),
Stadhuis van de Stad Brussel
De Botanique, PointCulture,
Munt, Q-O2, BNA-BBOT, Arsis-thesis,
Cinema NOVA, CINEMATEK, Bozar,
Flagey,
Espace Senghor,
Cultureel Centrum La Venerie,
Centre culturel Jacques Franck, GSARA,
IHECS
www.lasemaineduson.be - www.deweekvandeklank.be (in opbouw)
Perscontact :
info@deweekvandeklank.be
Contact presse :
henri@lasemaineduson.be of info@lasemaineduson.be
Informatie en reservatie : 0472 640 299
Reservaties :
reservaties@deweekvandeklank.be – reserveren aangeraden
reservations@lasemaineduson.be – reservations conseillees
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