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Geluidswandelingen  in  Amsterdam

   Nieuwmarktbuurt  

   Osdorp

   Amsterdam-Noord

  Weesp

De  Nieuwe  Markt

Autochtuin

De  meiden  van  de  Meeuw

Waterlanders

door Adriaan Nette en Daniel Testas

door Peter Westenberg en Martijn Tellinga

door Nienke Rooijakkers en Evelien van den Broek

door Judith Hofland en Anne Wellmer

De Nieuwmarktbuurt is een van de drukste en kleurrijkste wijken van
de stad, een toeristentrekpleister, met een zeer uiteenlopende mix van
bewoners. Wat voor beeld hebben bewoners en toeristen van elkaar
en van de buurt?

De inheemse en exotische flora van Osdorp geldt als metafoor
voor een stadswijk waar immigranten en autochtone bewoners naast
en soms met elkaar leven. De wandeling voert door Natuurtuin
De Wiedijk, een piepklein stuk Europees oerbos in Osdorp.

Acht meisjes uit de beruchte Vogelbuurt zijn verslaggevers van hun
eigen leven en vertellen je over hun dromen. Wandelend door deze
oude arbeiderswijk in Noord hoor je hun gedachten en praktische
levenslessen. Het resultaat is een aangrijpende docu-soundscape.

Geluidswandeling langs de Stelling van Amsterdam en het water van
de rivier de Vecht, gepersonifieerd door de verlokkende stem van een
actrice. De Stelling van Amsterdam is een oude verdedigingslinie die in
een cirkel rond Amsterdam ligt.

Startpunt: W139
Warmoesstraat 139, 1012 JB Amsterdam

Startpunt: Bezoekerscentrum Natuurtuin De Wiedijk
S. F. van Ossstraat 1, 1068 JJ Amsterdam

Startpunt: Al Ponte – Caffè Italiano
Meeuwenlaan 2 (IJplein), 1021 HR Amsterdam
  

Startpunt: Fort aan de Ossenmarkt
Ossenmarkt 44, 1381 LX Weesp

In samenwerking met het
International Film Festival Rotterdam
heeft Soundtrackcity vier
(Engelstalige) geluidswandelingen
ontwikkeld voor de Kop van Zuid:
   Staatsliedenbuurt

   Zeeheldenbuurt  

   IJburg

The  Zone

Van  Zeehelden,  Veem  en  Toekomstmuziek

‘Nieuwe’  geschiedenissen  

door Duro Toomato en Guy Amitai

door Renate Zentschnig en Evelien van den Broek

door Het Blauwe Huis /Jeanne van Heeswijk en Anne Wellmer

In The Zone wandel je door de Staatsliedenbuurt anno 2031. De
inwoners zijn gevangen onder een reusachtige glazen koepel, een
stem vertelt je wat te doen. Intussen passeren geluiden, verhalen en
muziek uit het verleden de revue. Enter The Zone. [Engelstalig]

Eva, een meisje van dertien jaar, gidst de wandelaar door
Werkgebouw Het Veem en de Amsterdamse Zeeheldenbuurt.
Kunstenaars uit het Veem, oude en nieuwe bewoners van de
Zeeheldenbuurt, schippers, architecten, winkeliers en kinderen
vertellen over de veranderingen in dit markante stukje Amsterdam.

De bewoners van IJburg zijn niet alleen: met hen zijn allerlei vogels
neergestreken op het nieuwe land. Schrijfster Willemsen verbindt de
verhalen van ‘IJburgers’ met het gedrag van de vogels. Componist
Wellmer ontwikkelde een soundtrack die je het eiland met zijn nieuwe
huizen en de nabijheid van water, lucht en zand nog sterker laat ervaren.

Startpunt: Werkgebouw Het Veem
Van Diemenstraat 410, 1013 CR Amsterdam

Startpunt: Het Blauwe Huis
Willy Mullenskade 13, 1087 KH Amsterdam

Startpunt: Bibliotheek Staatsliedenbuurt
Van Hallstraat 615, 1051 HE Amsterdam

‘untitled  #290’  :  Francisco  López
  ‘The  Hive’  :  Jeroen  Stout  &  Jan-Bas  Bollen
  ‘Untitled’  :  Katarina  Zdjelar  &  Maziar  Afrassiabi
  ‘Of  steel  and  water:  the  city  tunes  itself’:  Lee  Patterson.
Start alle wandelingen: LantarenVenster
Uitgiftepunten speler & koptelefoon:
LantarenVenster en Nederlands Fotomuseum
LantarenVenster: Otto Reuchlinweg 996, 3072 MD Rotterdam.
Nederlands Fotomuseum: Gebouw Las Palmas, Wilhelminakade 332,
3072 AR Rotterdam.
De geluidswandelingen in Rotterdam zijn mede mogelijk gemaakt door bijdragen van
het Mondriaan Fonds en het Centrum voor Beeldende Kunst Rotterdam.

ONTDEK
DE STAD
MET GELUID
WWW.SOUNDTRACKCITY.NL

Geluidswandelingen  in  Amsterdam  
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Geluidswandelen  met  Soundtrackcity,  
wat  is  dat?  

Soundtrackcity-wandelingen  kun  je  
downloaden,  huren  of  op  CD  kopen:  

Geluidswandelen  is  tegelijkertijd  luisteren  en  wandelen.  Terwijl  
je  een  route  loopt  door  de  stad  luister  je  naar  een  gecomponeerde  
soundtrack,  met  daarop  verhalen  van  buurtbewoners,  documen–
taire  opnamen,  verrassende  composities,  nooit  eerder  opgemerkt  
omgevingsgeluid,  overpeinzingen  en  de  stem  van  een  gids.  Tijdens  
het  lopen  smelt  de  soundtrack  samen  met  het  geluid  van  de  wereld  
om  je  heen.  Het  resultaat  is  een  verfrissende  oog-oor  sensatie  
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Is  dat  iets  voor  mij?

Houd  je  van  wandelen,  van  ‘anders  dan  gebruikelijk’,  van  
onverwachte  perspectieven  en  ben  je  nieuwsgierig  naar  het  
verborgen  gezicht  van  de  stad?  Dan  is  een  geluidswandeling  van  
Soundtrackcity  de  moeite  waard.  Breng  je  verbeelding  waar  die  
zijn  moet,  op  de  grens  van  fantasie  en  werkelijkheid:  hoor  wat  je  
ziet,  zie  wat  je  hoort!  

Hoe  werkt  het?
Je  maakt  een  (rond)wandeling  van  ongeveer  60  minuten,  terwijl  
je  via  de  koptelefoon  luistert  naar  de  stadsverhalen,  soundscapes  
en  aanwijzingen  van  de  gids.  Je  kunt  wandelen  wanneer  het  je  
uitkomt  en  zelf  bepalen  wanneer  je  pauzeert  en  hoe  lang  je  er  over  
wilt  doen.  
Gebruik  een  echte  koptelefoon  (geen  ‘oortjes’)  die  geluiden  van  
buiten  doorlaat.  Geschikt  voor  iedereen  vanaf  10  jaar.

De  pers  over  Soundtrackcity
Ticket  to  Istanbul  (Over  het  IJ)
‘De  luisteraar  maakt  fysiek  de  oversteek  vanuit  Amsterdam-Noord  
naar  het  centrum,  maar  waant  zich  intussen  op  een  parallelle  
route  tussen  het  Aziatische  en  het  Europese  deel  van  Istanbul.  
De  overgang  naar  de  Turkse  hoofdstad  is  magisch’.  

Download  je  wandeling  naar  keuze  
(incl.  plattegrond)  in  de  webwinkel.  Prijzen:  €  9  -  €  9.95
Huur  een  geluidsspeler  met  koptelefoon.  
Sommige  wandelingen  hebben  een  startpunt  waar  je  een  
voorgeladen  geluidsspeler  en  koptelefoon  kunt  huren.  Kijk  op  
de  website  en  let  op  de  openingstijden.  Prijs:  €  11.45.  Neem  
legitimatie  en/of  €  50,-  borg  mee.  

3.     Koop  het  boek.  Voor  €  12,95  heb  je  een  fullcolour  uitgave  
met  uitgebreide  achtergrondinfo,  kaarten  en  een  CD  met  de  
soundtracks  voor  drie  wandelingen.

Groepen
Bij  tijdige  aanmelding  zorgt  Soundtrackcity  voor  voldoende  
geluidsspelers  en  koptelefoons  en  desgewenst  voor  een  inleiding,  
nagesprek  of  begeleidend  programma.  
Voor  info  en  prijzen:  info@soundtrackcity.nl.

-  Marijn  van  der  Jagt,  Vrij  Nederland  ++++

   Langs  de  Amstel

   Over  het  IJ

Down  by  the  Riverside

Ticket  to  Istanbul

door Alison Isadora en Hannes Wallrafen

door Justin Bennett en Renate Zentschnig

Verschillende mensen die wonen en werken langs de Amstel én
historische personages gidsen je op deze ontdekkingstocht langs de
grootste rivier van Amsterdam en Noord-Holland. Kijk met hen naar
de rivier vanuit een steeds wisselend perspectief.

De wandeling start bij het Atatürk Monument in Amsterdam-Noord
en neemt je mee over het IJ naar het Beursplein, hartje Amsterdam.
Gaandeweg verandert het IJ in de Bosporus en Amsterdam in Istanbul.
[Verkrijgbaar in het Turks, Nederlands en Engels]

Startpunt: De Ysbreeker
Weesperzijde 23 1091 EC Amsterdam

Startpunt: Atatürk Monument
Atatürk, 1033 DA Amsterdam

Bedrijfswandelingen

‘Ontzettend  vernieuwend!  Zeker  een  aanrader.’
‘Leuk  om  zo  door  een  stuk  Amsterdam  geleid  te  worden  waar  ik  
anders  niet  zo  snel  zou  komen.  Vooral  het  park  verbaasde  me,  
echt  prachtig.’

‘Ga  één  keer  een  geluidswandeling  lopen  en  je  bent  verkocht.’
‘De  manier  waarop  de  geluiden  uit  de  koptelefoon  zich  mengen  
met  die  uit  de  stad  heeft  mij  verrast.  Ik  had  niet  gedacht  dat  het  zo  
goed  zou  werken.’

Over  Soundtrackcity  

De geluidswandelingen in en rond Amsterdam zijn mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR),
SNS Reaalfonds, Provincie Noord-Holland, de Cultuur Compagnie,
de Amsterdamse stadsdelen Centrum, Noord, Oost, Zuid, West en Nieuw West.

Wat  de  wandelaars  zeggen

‘Gisteren  de  wandeling  door  het  Oostelijk  Havengebied  gedaan.  
Ik  wandel  daar  vaak  om  vrienden  de  architectuur  te  laten  zien.  
Maar  na  deze  tocht  zal  het  daar  nooit  meer  hetzelfde  zijn.  Ik  zal  de  
verhalen  blijven  horen.  Dank  voor  een  prima  dag.’

Wil  je  met  je  medewerkers  en/of  collega’s  een  geluidswandeling  
van  Soundtrackcity  lopen  in  de  lunchpauze  of  na  het  werk?  Wij  
zorgen  voor  koptelefoons,  geluidsspelers  en  een  begeleider.  Vooraf  
kunnen  we  een  inleiding  verzorgen,  of  een  nagesprek  al  dan  niet  
met  een  drankje  en  een  hapje.  
Voor  info  en  prijzen:  info@soundtrackcity.nl

Soundtrackcity  ontwikkelt  geluidswandelingen  in  samenwerking  
PHWJHOXLGVNXQVWHQDDUVFRPSRQLVWHQWKHDWHUHQ¿OPPDNHUV
en  beeldend  kunstenaars.  De  wandelingen  zijn  zeer  gevarieerd:  
van  documentair-journalistiek  tot  uitbundig  theatraal.  Ze  zijn  
leerzaam,  grappig,  ontroerend  of  fantasievol.  Welke  ervaring  
je  als  wandelaar  ook  hebt,  een  ding  is  zeker:  je  kijk  op  de  
RPJHYLQJLVQDDÀRRSYRRUJRHGYHUDQGHUG6RXQGWUDFNFLW\KHHIW
geluidswandelingen  in  Nederland  en  Europa,  onder  andere  in  
Amsterdam,  Rotterdam,  Weesp  en  Istanbul.

Waterlanders  (Weesp)
‘“Ik  ben  buiten  mijn  oevers  op  weg  naar  jou’’,  klinkt  de  stem  van  
Saskia  Rinsma,  die  de  gedaante  heeft  aangenomen  van  het  water  
van  de  Vecht.  De  nieuwe  geluidswandeling  tussen  de  forten  
Ossenmarkt  en  Uitermeer  in  Weesp  is  een  regelrecht  erotische  
ervaring.’    -  Jan  Herman  Baas,  Gooi-  en  Eemlander  

   Oostelijk  Havengebied

Wat  vind  je  van  Soundtrackcity?
   Zuidas

Het  Einde  van  de  Wereld

Zuidas  Symphony

door Mechtild Prins en Wim Conradi

door Justin Bennett

Het verlaten Oostelijk Havengebied was in de jaren tachtig van de
vorige eeuw vrijplaats voor krakers en stadsnomaden. Tegenwoordig
is het gebied de playground van de creatieve klasse. Is de stadsvernieuwing geslaagd of getuigt ze van fantasieloze vertrutting? Een
onderzoek in geluid en tekst.

Intrigerende wandeling over de Zuidas, Amsterdam’s zakencentrum
en het belendende Beatrixpark. Geluidskunstenaar Justin Bennett
laat je luisteren naar contrasten: van schel echoënde geluiden tussen
hoge, glinsterende kantoorgebouwen tot de gedempte akoestiek
van het park. Een onderzoek naar akoestische, psychologische en
politieke aspecten van publieke en particuliere ruimtes.

Startpunt: Lloyd Hotel
Oostelijke Handelskade 34, 1019 BN Amsterdam

Startpunt: World Trade Center Amsterdam
Zuidplein, 1077 XW Amsterdam

Heb  je  een  mooie  ervaring  met  geluidswandelen?  
Laat  het  ons  weten:  info@soundtrackcity.nl

Veemkade 584 – E, 1019 BL Amsterdam
020 4199886
Kijk voor de meest actuele gegevens op de website:

www.soundtrackcity.nl

twitter: http://twitter.com/soundtrackcity
FB: http://www.facebook.com/Soundtrackcity
ontwerp Michiel Uilen
fotografie Katrien Mulder, Michiel Huijsman, Joost de Leij

