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maarten van cauwenberghe: Ruimte als in ‘ruimte laten binnen je muziek’. Dit is in mijn ge-

val iets dat je door de jaren heen meer en meer leert. In het begin durf je al eens je geluidscreaties vol 

te steken. Je gaat je op kleine details focussen, waardoor je het geheel uit het oog verliest. Je moet 

durven ruimte laten, durven niet  spelen. Het juiste geluid op de juiste plaats, dat is de kunst.

Ruimte als in ‘de ruimte, de plaats waar het geluid opgenomen is of vandaan komt’ is voor mij ook 

een heel belangrijk aspect. In mijn werk speel ik bijvoorbeeld vrij vaak met verschillende types van 

galm en echo. Zo kan je een ruimtelijk gevoel toevoegen aan je geluiden. 

Maar ook de plaats waar je een microfoon zet om een geluid op te nemen, is van belang. Een micro-

foon op tien meter van een piano, in een afvoerbuis kan tot fantastische effecten leiden en een heel 

andere ruimtelijke dimensie toevoegen dan de klassieke manier om een micro te plaatsen.

Ruimte als in ‘de theaterzaal’ is tenslotte ook van belang. Voor het theaterpubliek is het bijvoor-

beeld een totaal andere ervaring als het geluid vooraan uit de speakers komt, of uit de speakers 

achteraan op de scène. 

peter van hoesen: Binnen de muzikale context is er voor mij: 1) Ruimte als een abstract mentaal gegeven – de 

ruimte die ontstaat door de muziek. Wanneer ik werk, bevind ik me in deze ruimte/wereld.2) Ruimte gekleurd/

gemoduleerd/gevuld met muziek – de ruimte waarin de muziek ontstaat of gepresenteerd wordt. 

Ik hou ervan beide gegevens te combineren. Dit leidt telkens tot interessante vragen met betrekking tot de ver-

houding tussen de twee. Er is geen antwoord, er ontstaan slechts nieuwe vragen. 

marc appart: Ruimte in mijn werk, dat is de balansknop van de stereo op een hifiketen: links-rechts. De 

technologie laat het toe om 360° te benutten. Dit geeft een erg interessante beweeglijkheid aan geluid, een 

beetje zoals de wind. In het kader van een voorstelling heeft geluid (dankzij spatialisatie) de specifieke capa-

citeit om de ruimte (van de scène) uit te breiden en om deel te gaan uitmaken van de suggestie, de illusie.

steve heather: De belangrijkste ruimte is voor mij de ruimte in de muziek of het geluid zélf. Relatieve stiltes, 

volumes, afstanden en kwaliteiten tussen verschillende geluiden. Vanaf het moment dat het geluid de speaker of 

het instrument verlaat, is het onderhevig aan de fysieke/architecturale ruimte. Wanneer je dus geluid maakt voor 

een specifieke fysieke ruimte of een aantal specifieke fysieke ruimtes, dan moet je met dit alles rekening houden. De 

fysieke ruimte kan vaak allesbepalend zijn. Wanneer ik aan iets werk waarvan ik weet dat het in een bepaalde ruimte 

uitgevoerd zal worden, dan zal ik steeds proberen om het op locatie, in die bewuste ruimte zelf te maken.

Alive in the Dog Box was de titel van een performance én een CD die ik maakte voor een hele kleine kamer in Am-

sterdam,  waarin ik overigens veel te lang heb gewoond. 

Hippopotomonstrosesquippedaliophobia; the day I accepted it, got over it and learnt to love it, was de titel van een instal-

latie rond fobieën en ervan afgeraken. Ik maakte deze installatie voor een kelder, waar het geluid uitgezonden 

werd naar draadloze hoofdtelefoons om een meer persoonlijke isolatie te creëren met geluiden die zowel van 

binnen- als van buitenuit in de ruimte kwamen. Ik heb ook verschillende bin aurale audio tours gemaakt door 

botanische tuinen en winkelcentra. 

3/ STEM:    Waarom is men zo gefascineerd door de menselijke stem 
     en het horen van de eigen stem?  Welke rol speelt de stem  in jouw werk?


