Geluidswandelingen

Moet je Hoorn!

Langs generaties van dromen en daden

Tracklist

Amsterdam

Hoorn

Track 1. Voor het Westfries Museum – Proloog en
de straf van de zangleraar
Track 2. Roode Steen – Het lange levenslied van
Jacoba en het verschil tussen mensen.
Track 3. Westerdijk – Wat iedereen droomt en wat
het kind van Jacoba doet
Track 4. Houten Hoofd – Een vergezicht, een route
voor geluk, een inwijding in de oneindigheid.
Track 5. Binnenluiendijk – Een initiatie en de
gemene val van kapitein Knodt
Track 6. Brug tussen Grote en Kleine Oost –
Jacoba in het (verdwenen) gasthuis en de
overeenkomst tussen mensen

Regie en tekst Ine te Rietstap Compositie, geluidsontwerp, montage Alison Isadora
Stemmen Sietze van Kempen, Laurine Booij Zang/Solo Jennifer van der Hart
Zang/Koren She Sings, de talentenklas van zangschool Pop Up, Het Hoorns Byzantijns
mannenkoor, het Byzantijns gemengd koor Indrik en Shantymen Kaap Hoorn
Productieleiding Karlijn Vriend Fotografie Erwin van Amstel Ontwerp Michiel Uilen
Mede mogelijk gemaakt door o.a. Provincie Noord-Holland, Gemeente Hoorn,
Westfries Museum Een productie van Soundtrackcity voor Karavaan
Voor meer informatie en andere geluidswandelingen zie www.soundtrackcity.nl

Info
Deze geluidswandeling duurt circa 74 minuten.
Loop in een rustig wandeltempo en laat je
meevoeren door het geluid en de stemmen.
Routeaanwijzingen in de audio geven aan hoe je
moet wandelen. De route van de wandeling is op
de kaart ingetekend. De nummers 1 t/m 6 geven
aan waar een nieuwe audiotrack begint. Dit zijn
tevens punten waar je even stilstaat.
Als je bij een punt bent start je de track met het
zelfde nummer. Elke track heeft aan het eind een
paar minuten stilte om kleine verschillen in
wandeltempo op te vangen.
Startpunt: Westfries Museum
Roode Steen 1, 1621 CV Hoorn

Disclaimer:
Let op: Je bent zelf verantwoordelijk voor je veiligheid op straat.
Gebruik een halfopen koptelefoon, zodat je ook de
omgevingsgeluiden hoort! Loop deze geluidswandelingen nooit met
een gesloten koptelefoon. Soundtrackcities is niet aansprakelijk
voor enig ongemak of onheil dat mogelijk voortkomt uit het
deelnemen aan deze geluidswandelingen.
Deze geluidswandeling is voor persoonlijk gebruik.
Alle rechten voorbehouden. © 2015 Soundtrackcities en de auteurs.

