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aernoudt jacobs: Deze vraag is erg cultureel bepaald, maar los hiervan: fysisch gezien zijn muziek en geluid 

hetzelfde. Beide kunnen erg sterke emoties losmaken. Geluid zie ik als datgene wat klankmatig aanwezig is in 

de wereld. Muziek daarentegen, is wat door een mens gemaakt wordt. De maker die zijn ‘nieuw’ werk als muziek 

bestempelt, zal ook zijn definitie van wat muziek is/wordt herzien. Zo kan elk ‘geluid’, dat in een artistieke/mu-

zikale context wordt gebracht, ook muziek worden. In een theatrale context krijgt geluid/muziek omwille van de 

inhoud een totaal andere connotatie. Een veldopname kan in sommige gevallen gewoon een veldopname blijven. 

Het gebruik van geluid en muziek in een theatrale context noem ik liever klankconcepten omdat ze in nauw 

verband staan met andere actoren zoals performance, site specificiteit, ruimtelijkheid... 

pierre bastien: Geluid is één van de componenten van muziek, samen met toon(aard), ritme, melodie, harmonie en 

noise. Ik hou ervan om ze allemaal naar voor te schuiven en niet de nadruk op één of twee van de componenten te leg-

gen. Muziek begint daar waar een componist deze elementen combineert. Maar het leven kan ook muziek produceren. 

Bijvoorbeeld: wat ik nu hoor, doorheen mijn open venster. De harmonie in de verte van de vele auto’s op de snelweg en 

het geluid van hun motoren, de nabije polifonische melodie van de vogels in de tuin, de toon van de wind tussen de rui-

sende bladeren, het ritme van de regen op het dak, en af en toe het geluid van donder. Fantastische ‘ambient muziek’!  

maarten van cauwenberghe: Dit vind ik een zeer moeilijke vraag, aangezien dit bijna filosofisch is en ik ben 

zelf niet iemand die mijn werk filosofisch benadert. In elk geluid zit muziek. Muziek begint met een geluid of zelfs 

een stilte. Geluid stopt als je niets hoort – tenzij je stilte hoort, want dat is nog steeds geluid. Het is alleszins niet zo dat 

muziek voor mij inhoudt dat er ritme, melodie en harmonie moeten zijn. Muziek=geluid=muziek=geluid.

peter van hoesen: Elk geluid is een noot.

 

marc appart: De overgang van geluid naar muziek zou die kunnen zijn van geboorte naar dood. 

De grens tussen geluid en muziek zou zoals die kunnen zijn tussen geboorte en dood.

1/ GELUID-MUZIEK  waar begint muziek voor jou, en stopt geluid?


