Amsterdam

Over het IJ

Amsterdam

Hoe werkt het?
Met een geluidsspeler, koptelefoon en plattegrond wandel je de
aangegeven route. Onderweg luister je naar een op de route
toegesneden geluidsmix van stadsverhalen, muziek, de stem van een
gids, archiefmateriaal en een speciaal gecomponeerde ‘soundscape’.
Als je zelf een MP3-speler hebt, kun je thuis de wandeling downloaden
op www.soundtrackcity.nl. Daar vind je ook informatie over de kosten
en de betalingswijze. Daarnaast is het mogelijk een voorgeladen
audiospeler en koptelefoon te lenen. De informatie hierover vind je ook
op de website.
Hoe kom je bij het startpunt?
Ga naar de busterminal achter CS. Neem bus 35 (richting Molenwijk).
Stap na ca. 15 minuten uit bij bushalte Atatürk.
Je kunt ook de pont nemen naar de NDSM-werf. Daar aangekomen
loop je de Ms. van Riemsdijkweg af tot de Klaprozenweg. Ga naar
rechts en steek het eerste zebrapad over. De zijstraat voor je heet
Atatürk. Het beginpunt is het monument links in de straat.
Je kunt ook lopend naar het beginpunt van deze geluidswandeling.
Zie voor mooie aanlooproutes onze website.
Kijk voor routebeschrijvingen, openingstijden en actuele informatie op

www.soundtrackcity.nl

Soundtrackcity is een project van Renate Zentschnig en Michiel Huijsman.

Wandeling

Over het IJ
Ticket to Istanbul
In Amsterdam nemen duizenden mensen dagelijks het pontje over
het IJ. Tegelijkertijd gaan stedelingen in Istanbul aan boord van één
van de vele veerboten over de Bosporus om van het Aziatische naar
het Europese deel van de stad te komen.
Tijdens deze geluidswandeling ga je mee het water op, op zoek naar
overeenkomsten en verschillen tussen deze twee wereldsteden.
Voor veel passagiers is het IJ of de Bosporus geen waterscheiding
maar juist een verbindend element tussen geografisch gescheiden
delen van hun leven. Werk en thuis; studie en uitgaan; kinderen naar
school of inkopen doen. De oversteek is voor hen een moment van
rust in hun dagelijkse stedelijke routine. Even de gelegenheid om
over het water te staren of weg te dromen naar verre kusten. Vaar
met hen mee en laat je meevoeren door de bijzondere soundtrack.
Terwijl je luistert verandert het IJ gaandeweg in de Bosporus.
Als je aan land stapt ben je in Istanbul.
Turkije en Nederland staan stil bij 400 jaar diplomatieke
betrekkingen. Deze wandeling is deel van een tweeluik. De andere
wandeling, ‘Ticket to Amsterdam’, is in Istanbul. De wandelingen
zijn gemaakt in opdracht van Soundtrackcity (Amsterdam) in
samenwerking met CUMA (Istanbul).
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Soundtrackcity nodigt je uit om de straat op te gaan en de
stad opnieuw te ontdekken via geluidswandelingen, gemaakt
door kunstenaars. Deze wandeling duurt ca. 60 minuten,
begint in Amsterdam-Noord en eindigt op het Beursplein in
Amsterdam-Centrum. De geluidswandeling is verkrijgbaar in
het Nederlands, Turks en Engels.

