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Wat is geluidswandelen
Geluidswandelen is een nieuwe mediavorm die volop in ontwikkeling is en ruimte
biedt voor nieuwe experimenten, doordat gehoor en zicht tegelijk worden geprikkeld.
Tijdens een wandeling wordt een speciaal ontworpen soundtrack beluisterd, die een
rechtstreekse relatie heeft met het gebied waar de wandelaar doorheen loopt. Denk
hierbij aan een gecomponeerde soundtrack met verhalen van buurtbewoners,
bewaard archiefmateriaal, muziek, omgevingsgeluiden en de stem van een gids.
Missie hierbij is om de wandelaar het gevoel te geven dat deze zich in zijn of haar
eigen film bevindt, doordat meerdere lagen worden gecreëerd, veroorzaakt door het
samensmelten van de afgespeelde soundtrack en aanwezige externe geluiden.
Neem een geluidsspeler van Soundtrackcity, zet de koptelefoon op,
druk op play en loop de stad in. De soundtrack die je hoort verandert
de stad in een spannende film waarin je zelf rondloopt.
De routes zijn kunstwerken, die direct inspelen op de interactie tussen de ervaring
van de wandelaar en de stedelijke openbare ruimte. Iedere wandeling gekenmerkt
door een verschillende vorm en thematiek: ze zijn verrassend, fantasierijk,
ontroerend, spannend, humoristisch of juist informatief.
Wat is Soundtrackcity
Soundtrackcity is een platform voor kunstzinnige geluidswandelingen in de stad,
opgericht in 2009 door Renate Zentschnig en Michiel Huijsman. Tot nog toe zijn
geluidswandelingen ontwikkeld in Amsterdam, Rotterdam en Istanbul. De
wandelingen zijn gemaakt door geluidskunstenaars/componisten en kunstenaars uit
andere disciplines. Beeldend kunstenaars, filmmakers, musici, schrijvers,
theaterregisseurs en stedenbouwkundigen werken binnen Soundtrackcity samen
om de stad telkens op een nieuwe, verrassende manier open te leggen.
De geluidswandelingen van Soundtrackcity maken gebruik van verschillende
geluidsbronnen, geluiden worden over elkaar heen gelegd en er ontstaat een
wisselwerking tussen het geluid door de koptelefoon en het geluid uit de omgeving.
Actueel geluidsmateriaal wordt gecombineerd met geluiden van vroeger, waardoor
de wandelaar reist door de tijd. Mensen uit het gebied vertellen over hun relatie tot
een plek op de plek zelf. De geluidswandelingen zijn heel geschikt om mensen
persoonlijke te betrekken bij de openbare ruimte van de stad en ze bewust te
maken van hun eigen rol in grootstedelijke processen.

