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UITNODIGING Officiële presentatie Sonic West
Geachte mevrouw, heer,
Graag nodigen wij je uit voor de officiële presentatie van Sonic West op dinsdag
7 maart van 16:00 tot 17:30 in Leescafé Belcampo in De Hallen, Hannie
Dankbaarpassage 10, 1053 RT Amsterdam.
De presentatie markeert de start van Sonic West, een participatief
geluidskunstproject in Amsterdam West van Soundtrackcity in opdracht van de
Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).
Erica Schoen van de OBA zal de bijeenkomst openen en vanuit het perspectief
van de opdrachtgever vertellen hoe het idee voor dit bijzondere project is
ontstaan. Michiel Huijsman en Justin Bennett zullen iets vertellen over het belang
van luisteren naar de stad, over hoe geluid en rol kan krijgen bij het ontwerp
van stedelijke ruimtes en de sleutelrol die geluidservaringen van burgers daarbij
kunnen spelen. Taufan Ter Weel en Donia Jourabchi, de bij Sonic West betrokken
geluidskunstenaars zullen iets vertellen over hun plannen en werkwijze in de buurt.
Wij vinden het belangrijk dat Sonic West aansluiting vindt bij bestaande
netwerken in de buurt en een stevig draagvlak opbouwt bij locale organisaties
en buurtbewoners. Daarom is voor deze middag een brede samenstelling
van professionals uit de wijk uitgenodigd. Na afloop is een borrel en ruim de
gelegenheid om uit te wisselen.
We hopen je op 7 maart te mogen verwelkomen en ontvangen graag je aanmelding
vóór vrijdag 3 maart per mail via: info@soundtrackcity.nl
Aanmelden is niet verplicht, wel gewenst zodat we een inschatting kunnen
maken van het aantal gasten.
Met vriendelijke groet,
Erica Schoen, Openbare Bibliotheek Amsterdam
Michiel Huijsman en Justin Bennett, Soundtrackcity

Sonic West wordt mede mogelijk gemaakt dankzij ondersteuning van: Gemeente
Amsterdam, OBA, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het
AFK.
Meer informatie over Sonic West vindt u op www.sonicwest.soundtrackcity.nl
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Waarom Sonic West?
In het huidige discours over de stedelijke ruimte wordt zelden gesproken over
geluid. Soundtrackcity wil hier verandering in brengen en geluid op de agenda
zetten als essentieel onderdeel voor stadsplanning, architectonisch ontwerp en
stedelijke ontwikkeling. Geluid is een medium dat bij uitstek kan worden ingezet
als indicator voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. Soundtrackcity wil stedelijk
geluid en luisteren naar de stad nadrukkelijk op de kaart zetten binnen en buiten
het professionele werkveld. Dat kan niet zonder inbreng van de gebruikers van de
publieke ruimte, de burgers zelf. Hoe ervaren zij stadsgeluid? Binnen Sonic West
kunnen zij dat naar voren brengen onder begeleiding van kunstenaars.

Wat staat er te gebeuren binnen Sonic West?
Sonic West bestaat uit verschillende onderdelen die in de komende maanden in
samenhang worden ontwikkeld in de buurt, on-line en in de bibliotheek:
- Geluidskunstenaars trekken met bewoners door de buurt en brengen gehoorde
geluiden in verband met maatschappelijke en identiteitvormende onderwerpen.
- Er wordt een crowdsourcing app ontwikkeld waarmee buurtbewoners zelf
omgevingsgeluiden gaan opnemen, becommentariëren en op de kaart zetten.
- On-line wordt een interactieve kaart van de buurt ontwikkeld waarop alle geluiden
een plaats krijgen.
- In de OBA wordt een interactief luisterkunstwerk gebouwd waarin bezoekers
kunnen gaan zitten luisteren naar de buurt en naar composities van kunstenaars.

