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xxxx_terrain is an invitation to visit various marked
“Listening Sites” – to linger, explore, experiment, listen and
engage with their audible properties and qualities.
Within walking distance four different landscapes come
together: the urban, the cultural, the industrial, and the
terrestrial. Each has its own sense of time and rhythm,
its special material conditions, and different spaces of
activity. All carry many layers of meaning that tell stories
and sing songs. To discover and connect with them, one
has to spend time there, walking around, revisiting the
same spot, pausing and listening. In this way we can hear
the information revealed and feel the emotional effects
that the audible has to offer.

xxxx_terrain is een uitnodiging om verschillende gemar
keerde “luisterplekken” te bezoeken – om er te vertoeven,
te verkennen, te experimenteren, te luisteren en je bezig te
houden met hun hoorbare eigenschappen en kwaliteiten.
Op loopafstand komen vier verschillende landschappen
samen: het stedelijke, het culturele, het industriële en het
terrestrische. Elk heeft zijn eigen gevoel voor tijd en ritme,
bijzondere materiële omstandigheden en ieder met verschil
lende plekken voor activiteit. Alle landschappen dragen vele
lagen van betekenis mee die verhalen vertellen en liederen
zingen. Om deze te ontdekken en zich ermee te verbinden,
moet men er tijd doorbrengen, rondlopen, terugkeren naar
dezelfde plek, pauzeren en luisteren. Op die manier kunnen
we de onthulde informatie horen en de emotionele effecten
voelen die het hoorbare te bieden heeft.

To participate in xxxx_terrain means to slow down and
get in touch with the senses and the spaces around.
The more time spent experimenting, exercising, pausing,
and listening, the more we start to think with our ears.
This booklet serves as orientation and gives a basic
introduction to thinking with your ears. It offers advice
for experiments and exercises.

Deelnemen aan xxxx_terrain betekent even langzaam
aandoen en in contact komen met de zintuigen en
de ruimtes rondom. Hoe meer tijd we besteden aan
experimenteren, oefenen, pauzeren en luisteren, hoe
meer we beginnen te denken met onze oren.
Dit boekje dient als oriëntatie en geeft een basis
inleiding in het denken met je oren. Het geeft adviezen
voor experimenten en oefeningen.

meaning of icons
betekenis van iconen

attentive listening
aandachtig luisteren

explore and experiment
onderzoeken en
experimenteren

clap your hands or
use the sticks
in je handen klappen of
de stokjes gebruiken

–

cultural terrain

–

Each culture has its history and preferences. The
founders of Zypendaal Park and Sonsbeek Park favored
the English landscape style and attached great
importance to elaborate water features.
Today these parks are an important recreational resource
for the city, offering a myriad of different atmospheres.
The town is still audible almost everywhere, and
even a road crosses the terrain, but essentially you are
distanced and protected from it’s presence.
They are ideal places to start thinking with your ears.

Elke cultuur heeft zijn geschiedenis en zijn voorkeuren.
De stichters van park Zypendaal en park Sonsbeek
hadden een voorkeur voor de Engelse landschapsstijl en
hechtte veel belang aan waterpartijen.
Vandaag de dag zijn deze parken een belangrijke bron van
recreatie voor de stad en bieden ze een veelheid aan
verschillende sferen. De stad is bijna overal nog hoorbaar,
zo loopt er zelfs een weg door het terrein, maar in wezen
ben je er ver van verwijderd en beschermd tegen haar
aanwezigheid. Het zijn ideale plekken om met je oren te
gaan denken.

01_Molenplaats
We can change the size and direction
of our ears with our hands and play
with the sound of the rushing water.

01_Molenplaats
We kunnen de grootte en de richting van
onze oren veranderen, door onze handen om
onze oren te plaatsen en daardoor te spelen
met het geluid van het ruisende water.

Molenplaats

51° 59'14.85"N

5°54'8.35"E

USE SPACE FOR NOTES

GEBRUIK RUIMTE VOOR HET
MAKEN VAN NOTITIES

02_Fronteinvijver
The fountain’s sound mixes with the
traffic sound of the Zypendaalseweg and
shapes the space the closer you get.

02_Fronteinvijver
Het geluid van de fontein mengt zich met
het verkeersgeluid van de Zypendaalseweg
en geeft de ruimte vorm naarmate je
dichterbij komt.

Fronteinvijver

51°59'23.33"N

5°54'2.92"E

03_The Bench
By sitting on this bench and listening
to “Kleine Waterval”, you can experience
how each passing pedestrian or cyclist shadows its sound.

03_Het Bankje
Door op deze bank te gaan zitten en naar
de “Kleine Waterval” te luisteren, kunt u
ervaren hoe elke passerende voetganger of
fietser zijn geluid overschaduwt.

The Bench

51°59‘28.73“N

5°54‘2.00“E

04_Hangbrug
This spot invites us to experiment with
different ways of listening to all the sound
events around. In the immediate vicinity we
find a wonderful water sculpture.

04_Hangbrug
Deze plek nodigt ons uit om te experi
menteren met verschillende manieren van
luisteren naar alle geluidsgebeurtenissen
rondom. In de directe omgeving vinden we
een prachtige watersculptuur.

Hangbrug

51°59’30.77”N

5°53’56.78”E

05_Grote Waterval
The waterfall is accessible from the
outside as well as from the inside.

05_Grote Waterval
De waterval is zowel van buiten als
van binnen toegankelijk.

Grote Waterval

51°59’35.27”N

5°53’55.56”E

06_Water Link
Here St. Jansbeek connects
Park Zypendaal to Park Sonsbeek
and becomes talking water.

06_Waterschakel
Hier verbindt de St. Jansbeek park
Zypendaal met park Sonsbeek
en wordt sprekend water.

Water Link

51°59’42.52”N

5°53’50.94”E

07_Vochtige Weiden
(little Swamp)
A lot of insects are present
on a hot summer day
in this little wetland.

07_Vochtige Weiden
(klein moeras)
Op een hete zomerdag zijn er een
hoop insecten aanwezig in dit
kleine waterrijke natuurgebied.

Vochtige Weiden

51°59’46.82”N

5°53’39.99”E

08_Rode Beuken
Here we experience wider open space,
a place to linger and to experiment.

08_Rode Beuken
Hier ervaren we een grotere open
ruimte, een plaats om te vertoeven
en te experimenteren.

Rode Beuken

51°59’53.24”N

5°53’38.09”E

09_St. Jansbeek
This small pond is the source
of the St. Jansbeek.
A place with a special atmosphere.

09_St. Jansbeek
Deze kleine vijver is de bron van
de St. Jansbeek.
Een plek met een bijzondere sfeer.

Spring St. Jansbeek

52°0’2.30”N

5°53’33.73”E

10_Huis Zypendaal
It sits in the lake like a romantic water
castle. On the roof is a delicate little
bell that marks the passage of time in
the park, and flowing in the direction
of Sonsbeek, the water speaks poetically
as it reaches the drain.

10_Huis Zypendaal
Het ligt als een romantisch waterkasteel
in het meer. Op het dak staat een delicaat
klokje dat het verstrijken van de tijd in
het park markeert, en stromend in de richting
van Sonsbeek spreekt het water poëtisch
als het de afvoer bereikt.

Huis Zypendaal

51°59’55.74”N

5°53’38.03”E

11_Waterpaths
In Park Zypendaal, we find that the
atmosphere changes often along the paths
beside the elongated ponds.

11_Waterpaden
In park Zypendaal vinden we dat
de sfeer vaak verandert op de paden langs
de langgerekte vijvers.

Waterpath

51°59’52.49”N

5°53’41.24”E

12_Paths at Park Sonsbeek
In between a wide variety of trees
and bushes and along meadows,
we encounter unique atmospheres
to linger, play with and explore.

12_Bospaden in Park Sonsbeek
Tussen een grote verscheidenheid
aan bomen en struiken, komen we
unieke sferen tegen om mee
te spelen en om te verkennen.

Paths at Park Sonsbeek

51°59’36.74”N

5°54’3.70”E

13_Amors Rond
It is an exciting place to linger.
You can hear the topography of a
larger space, and paths from there
depart in all directions.

13_Amors Rond
Het is een opwindende plek om te
vertoeven. Je hoort de topografie van
een grotere ruimte, en paden vertrekken
van daaruit in alle richtingen.

Amors Rond

51°59’38.87”N

5°54’18.26”E

14_Ronde Weide
It is a playground for acoustic experiments.
When the wind is strong,
it becomes a concert hall.

14_Ronde Weide
Het is een speelplaats voor
akoestische experimenten.
Als het hard waait,
wordt het een concertzaal.

Ronde Weide

51°59’37.81”N

5°54’23.83”E

15_Steile Tuin
With its plants and its small watercourses,
the site’s topography creates a poetic space
loved by people, birds, and insects.

15_Steile Tuin
Met zijn planten en zijn kleine waterlopen
creëert de topografie van het terrein
een poëtische ruimte die geliefd is bij mensen,
vogels en insecten.

Steile Tuin

51°59’27.30”N

5°54’8.16”E

16_Villa Sonsbeek
From there, you can hear the city’s
distant noise, the chimes of the
Eusebiuskerk, and can experience
how different the environment sounds
when you listen standing, sitting,
or lying down.

16_Villa Sonsbeek
Van daaruit hoor je het stadsrumoer
in de verte, het klokkenspel
van de Eusebiuskerk, en kun je ervaren
hoe anders de omgeving klinkt als
je staand, zittend of liggend luistert.

Villa Sonsbeek

51°59’22.10”N

5°54’18.29”E

When we walk from Park Zypendaal in the direction
of Nationaal Park De Hoge Veluwe we pass through
a green space organized in terms of industrial use
and value creation.

Wanneer we van Park Zypendaal in de richting
van het Nationaal Park De Hoge Veluwe lopen,
passeren we een groene ruimte die georganiseerd is in
termen van industrieel gebruik en waardecreatie.

–

industrial terrain

–

Electric Power Line Pylons
An electric Infrastructure system
cuts through the landscape.
Depending on the weather,
you can hear the power lines singing.

Hoogspanningsmasten
Een elektrisch infrastructuursysteem
doorsnijdt het landschap.
Afhankelijk van het weer kun je de
hoogspanningslijnen horen zingen.

Electric Power Lines

52° 0’25.74”N

5°53’17.86”E

Grey Meditation Site
The distant noise of the highway is always
present like a color stripe on a photo.
The longer you listen, the more minor things
and beings in the immediate environment
become audible.

Grijze Meditatieplek
Het verre lawaai van de snelweg is altijd
aanwezig als een streep kleur op een foto.
Hoe langer je luistert, hoe meer kleine dingen
en wezens in de directe omgeving
hoorbaar worden.

Grey Meditation Site
52° 0’31.19”N 5°53’10.16”E

Quiet Spot
When you hide behind the artificial wall
built of earth and wood, it offers
protection from the intense noise
of the busy highway.

Rustige Plek
Wanneer je je verschuilt achter de
kunstmatige muur van aarde en hout,
biedt dat bescherming tegen het intense
lawaai van de drukke snelweg.

Quiet Spot

52° 1’27.98”N

5°52’37.10”E

If we walk towards the Kröller-Müller
Museum in the Nationaal Park De Hoge Veluwe,
we pass through large areas of heath and
forest to find extensive sandy grasslands
around the museum. In the park,
interdependencies of nature can be heard,
and in the museum ideas and design.

Als we naar het Kröller-Müller Museum in
het Nationaal Park De Hoge Veluwe lopen,
passeren we grote stukken heide en bos.
Rond het museum zijn uitgestrekte zandige
graslanden te vinden. In het park is de
onderlinge afhankelijkheid van de natuur te horen,
en in het museum ideeën en vormgeving.

–

terrestrial terrain
Nationaal Park De Hoge Veluwe

–

Four Corners: Flora and Fauna
Here we experience different kinds
of plants and other life forms.
Each has its specific sound,
acoustics, and atmospheres.

Vier Hoeken: Flora en Fauna
Hier ervaren we verschillende soorten
planten en andere levensvormen.
Elk heeft zijn specifieke geluid,
akoestiek en atmosfeer.

Four Corners: Flora and Fauna
52° 2’30.49”N 5°50’17.01”E

Vast Open and Less Reflective Space
Listen to the cars that are arriving or leaving.
You can see them from afar but hear them
only in the immediate vicinity.

Grote Open en Minder Reflecterende Ruimte
Luister naar de auto’s die aankomen of
wegrijden. Je kunt ze van veraf zien, maar
alleen in de onmiddellijke nabijheid horen.

Vast Open and Less Reflective Space
52° 3’16.67”N 5°49’21.73”E

Amfitheater
Kröller-Müller Museum KMM
This art piece by by Marta Pan
allows us to experience
how architecture determines
sound propagation.

Amfitheater
Kröller-Müller Museum KMM
Dit kunstwerk van Marta Pan
laat ons ervaren
hoe architectuur de verspreiding
van geluid bepaalt.

Amfitheater
52° 5’42.66”N 5°49’12.48”E

Amfitheater, 2007 MARTA PAN (1923 - 2008)

Kijk Uit Attention
Kröller-Müller Museum KMM
Clap here, and you get a sound
modulating effect created by many
time-delayed reflections of the
same frequency (size of steps).

Kijk Uit Attention
Kröller-Müller Museum KMM
Klap hier, en je krijgt een geluidsmodulerend
effect dat ontstaat door vele tijdvertraagde
reflecties van dezelfde frequentie
(grootte van de stappen).

Kijk Uit Attention

52° 5’38.81”N

5°49’30.94”E

Kijk Uit Attention, 1986 - 2005 KRIJN GIEZEN (1939 - 2011)

Arnhem, like any city, is unique in its mix
of atmospheres and sounds. Through listening,
you can hear the layers of the city very well.
Besides geography and climate, these layers
have been created by history and the cultures
that dominate over time.

Arnhem is, zoals elke stad, uniek in zijn mix
van sferen en geluiden. Door te luisteren kun je
de lagen van de stad goed horen.
Naast de geografie en het klimaat zijn deze lagen
ontstaan door de geschiedenis en de culturen die
in de loop der tijd de boventoon voeren.

–

urban terrain

–

Sint Jansbeek
Follow the St. Jansbeek from
the Molenplaats to the Rhine and be aware
of the different acoustic thresholds
and sonic effects you are passing.

Sint Jansbeek
Volg de St. Jansbeek vanaf de
Molenplaats naar de Rijn en wees je bewust
van de verschillende akoestische drempels
en sonische effecten die je passeert.

Sint Jansbeek meets the Rhine
51° 58’39.97”N 5°54’16.55”E

Sounding Arnhem is a composition
for the carillon in the Eusebiuskerk
and is performed by Bob van der Linde
each Saturday from 10:00 to 10:05
till the end of August 2021.

Klinkend Arnhem is een compositie
voor het carillon in de Eusebiuskerk
en wordt elke zaterdag van 10.00 tot 10.05
uur uitgevoerd door Bob van der Linde
tot eind augustus 2021.

Eusebiuskerk

51°58’44.49”N

5°54’34.99”E
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PAUSE – LISTEN –
THINK WITH YOUR EARS
Here is a brief introduction to Think with your Ears.
More information on this topic can be found under
www.samauinger.de/xxxx_terrain/
When we hear a sound event and decode it – that is, recognize a
meaning or an aesthetic quality in it – four different systems are
in play: acoustics, physiological disposition and psychoacoustics,
cultural framework, and personal history.

Acoustics
When we hear a sound event, we mainly perceive sound from vi
brations in air.
Sound propagates in waves that travel at a rate of 343 meters
per second at room temperature.
When we hear a blackbird sing or the low roar of a motorcycle
passing by, we perceive different sound frequencies (pitches),
which can be described as vibrations / oscillations per second, or
Hertz (Hz). We can perceive frequencies from 16 to 20,000 Hz.
This is the hearing range of the human ear. According to the
speed of sound, this implies that the lowest frequency we can hear
(16 Hz) has a wavelength of 21 m, and the highest (20 kHz) is 1,7 cm
long.
But in everyday life, we never experience a sound event
in its pure form.
Most sound events are comprised of a spectrum of
many frequencies.

PAUSE – LISTEN –
THINK WITH YOUR EARS
Dit is een korte introductie op denken met je oren.
Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden op
www.samauinger.de/xxxx_terrain/
Wanneer we een ‘sound event’ waarnemen en het ontcijferen – dat
wil zeggen, het herkennen van een betekenis of een esthetische kwa
liteit daarin - zijn er vier verschillende systemen in het spel: akoestiek,
fysiologische aard en psychoakoestiek, cultureel kader en persoonlijke
geschiedenis.

Akoestiek
Wanneer we een sound event horen, nemen we geluid voornamelijk
weer als trillende lucht.
Geluid zet beweegt zich voort in golven die zich bij kamertemperatuur
met een snelheid van 343 meter per seconde verplaatsen.
Wanneer wij een merel horen zingen of het een motorfiets voor
bij horen ronken, nemen we verschillende geluidsfrequenties weer,
ook wel trillingen / oscillaties per seconde genoemd, of Hertz (Hz).
Wij kunnen frequenties van 16 tot 20.000 Hz waarnemen. Dat is
het gehoorbereik van het menselijke oor. Volgens de snelheid van
geluid, betekent dit dat de laagste frequentie die we kunnen horen
(16 Hz) een golflengte heeft van 21 m, en de hoogste (20 kHz) is
1,7 cm lang.
Maar in het dagelijks leven ervaren we nooit een geluidsgebeurtenis
in zijn zuivere vorm.
De meeste geluidsgebeurtenissen bestaan uit een spectrum van vele
frequencies.

Everything we hear comes with the material conditions of the en
vironment in which the sound event happens. For example, we do
not hear anything without reflections, sound bouncing off materials
and objects. The world talks to us.
These primary conditions give rise to several effects that shape our
auditory space. Widespread ones are: Filtration, Coloring, Reverb,
Echo, and Doppler Effect.
Notice that each object, built or grown, reflects sound events either
as a whole or in parts of their frequency spectrum, according to
the object size, shape, surface, and materiality. This reinforcement
or weakening of specific frequencies of a sound is called filtering.
How a location influences the spectrum (layered frequencies) of a
sound, and its diffusion is called coloring. Remember how different
your voice sounds in the bathroom compared to the living room.
We experience reverb, through continuous reflections of sound
waves in a closed room or in a naturally enclosed area. An event
sounds longer. The bigger a space, the more reverb we can ex
perience in it. Just remember sounds in cathedrals, in an underpass
or in a forest with old and tall trees.
But when reflections of a sound wave are delayed to such an extent
that they can be perceived as a separate auditory event, we call
them echos. We experience this by shouting or clapping in front of
distant big objects in open space.
Walking or standing next to moving sound sources, like a busy road,
if a sound signal is moving closer toward us we perceive its pitch
as higher than it actually is. In contrast, that same signal moving
away will be perceived as lower in pitch. Just listen closely next
time you hear the sirens of emergency vehicles: This shows the
Doppler Effect best.

Alles wat wij horen gaat gepaard met de materiële omstandigheden
van de omgeving waarin de geluidsgebeurtenis plaatsvindt. Wij kun
nen bijvoorbeeld niets horen zonder reflecties: geluid dat weerkaatst
tegen materialen en voorwerpen. De wereld praat tegen ons.

Deze primaire voorwaarden geven aanleiding tot verschillende effec
ten die onze auditieve ruimte vorm geven. Wijdverspreide zijn zoal
Filtratie, Kleuring, Galm, Echo, Doppler Effect.
Merk op hoe elk object, gebouwd of gegroeid, geluidsgebeurtenis
sen weerkaatst in ofwel het geheel, of in delen van hun frequentie
spectrum, afhankelijk van de grootte, de vorm, het oppervlak en de
materialiteit van het object. Deze versterking of verzwakking van
specifieke frequenties van een geluid wordt ‘filtering’ genoemd.
Hoe de positie het spectrum (de gelaagde frequenties) van een geluid
beïnvloedt, en de diffusie ervan, wordt toon kleur genoemd. Denk
hierbij aan hoe verschillend uw stem klinkt in de badkamer in verge
lijking tot de woonkamer.
We ervaren ‘reverberatie’ of nagalm, door voortdurende weerkaat
singen van geluidsgolven in een afgesloten ruimte, of in een van na
ture afgesloten gebied. Een geluidsevenement weerklinkt langduriger.
Hoe groter een ruimte, hoe meer reverberatie we erin kunnen ervaren.
Denk maar aan geluiden in kathedralen, in een onderdoorgang, of in
een bos met oude en hoge bomen.
Maar wanneer weerkaatsingen van een geluidsgolf zodanig zijn ver
traagd dat zij als afzonderlijke gebeurtenissen kunnen worden waar
genomen, noemen we het echo’s. We ervaren dit door te schreeuwen
of te klappen richting grote objecten die in de verte van een open
ruimte staan.
Als we naast een bewegende geluidsbron lopen of staan, zoals een
drukke weg, en een geluidssignaal beweegt zich naar ons toe, dan
nemen we een toonhoogte hoger weer dan deze in werkelijkheid is.
Als datzelfde signaal daarentegen van ons af beweegt, zal het als een
lagere toonhoogte worden waargenomen. Luister de volgende keer
maar eens goed als u de sirene van huldpiensten hoort: Dit toont het
Doppler Effect het beste aan.

Physiological disposition
and psychoacoustic effects
Our ability to decode what is audible diminishes throughout our
lives. The older we get, the narrower our hearing range. A conse
quence is that spatial orientation and speech intelligibility become
more complex.
We don’t hear a sound like a microphone!
Cut-out and masking are two psychoacoustic effects we constantly
encounter.
Auditory masking occurs when the perception of one sound is af
fected by the presence of another sound.
A common way to mask traffic sounds in public space is by inserting
a fountain or water sculpture. In our urban environments, traffic
sound mostly hides all details of personal sounding, like the sound
of my steps. This shows that loudness steals hearing space.
The cut-out effect refers to an abrupt change in the character of
a sound or a modification of reverberation – it marks a movement
from one ambiance to another. Remember the threshold in sound
walking from the train station into the open.

Cultural framework
Culture shapes what dominates the sonic environment. It shapes
how we use public space, how and when someone perceives a quiet
environment as respectful or as dangerous, how individual signals
and sounds are noticed and understood. All these show cultural
aspects. The quickest way to develop an understanding of this is
to begin perceiving one’s own immediate culture.

Fysiologische dispositie en
psychoakoestische effecten
Ons vermogen om te decoderen wat hoorbaar is, vermindert gedu
rende ons leven. Hoe ouder we worden, hoe kleiner ons gehoorbereik
wordt. Een gevolg daarvan is dat ruimtelijke oriëntatie en spraakver
staanbaarheid complexer worden.
We horen geluid niet als een microfoon!

Cut-out en geluidsmaskering zijn twee psychoakoestische effecten
die we voortdurend tegenkomen.

Geluidsmaskering treedt op wanneer de waarneming van een
geluid wordt beïnvloed door de aanwezigheid van een ander geluid.
Een veelgebruikte manier om verkeersgeluiden in de openbare ruimte
te maskeren is het plaatsen van een fontein of watersculptuur. In
onze stedelijke omgevingen verbergt het verkeersgeluid meestal alle
details van persoonlijke geluiden, zoals het geluid van mijn stappen.
Dit toont hoe luide geluiden ruimte van het horen wegneemt.
Het cut-out effect verwijst naar een abrupte verandering in het ka
rakter van een geluid of een wijziging van de reverberatie / weer
klank / weergalm – het markeert een overgang van de ene sfeer /
ambiance naar de andere. Denk aan de geluidsdrempel als je van het
treinstation naar buiten loopt.

Cultureel kader
Cultuur geeft vorm aan wat de sonische omgeving domineert. Het
bepaalt hoe we de openbare ruimte gebruiken, hoe en wanneer
iemand een stille omgeving als respectvol of als gevaarlijk ervaart, en
hoe individuele signalen en geluiden worden opgemerkt en begrepen.
Dit zijn allemaal culturele aspecten. De snelste manier om hier inzicht
in te krijgen is door de eigen directe cultuur te beginnen waarnemen.

Personal history
There is no action without sound. What we hear and how we hear
is conditioned by repetition, a listening habit.
What we hear consciously and unconsciously is part of our social
ization and influences our taste. Being a proud steelworker family
creates a different attitude to industry sounds than someone who
grew up in a rural environment.
An exciting way to better understand this is to develop a keen
interest in sound events and sound environments that one favors
or dislikes and then reflect on why and how those personal preferences developed.

Tools

–

Exercises

–

Experiments

Here you find some basic ideas for exercises and experiments to
dive deep into xxxx_terrain.

Tools:
Let’s say you also got a pair of wooden sticks with this booklet.
They will become your instrument in this process by giving you a
reference sound. After learning how to produce a consistent sound
impulse by hitting them, they will help you perceive certain acoustic
qualities of a site or space (vimeo.com/559392077).
Repeatedly producing the same impulse can reveal what kind of
reverb or echo a site or space contains, how it colors or filters
the sound event. If you don’t have sticks, use clapping your hands
instead.
Use this booklet also to make notes or sketch what you hear and
experience.

Persoonlijke geschiedenis
Er is geen actie zonder geluid. Wat we horen en hoe we horen is ge
conditioneerd door herhaling, een luister gewoonte. Wat we bewust
en onbewust horen is onderdeel van maakt deel uit van onze socia
lisatie en beïnvloedt onze smaak. Een trotse staalarbeiders familie
vormt een andere houding ten opzcihte van industriegeluiden dan
iemand die opgroeide in een landelijke omgeving.
Een boeiende manier om dit beter begrijpen is door een interesse
te ontwikkelen in geluidsgebeurtenissen en omgevingen waar men
een voorkeur of afkeur voor heeft, en vervolgens na te denken over
waarom en hoe die persoonlijke voorkeuren zijn ontstaan.

Gereedschap

–

Oefeningen

–

Experimenten

Hier vind je enkele basisideeën voor oefeningen en experimenten om
te duiken in xxx_terrain.

Gereedschap:
Laten we ervan uitgaan dat je bij dit boekje ook een paar houten
stokjes hebt gekregen. Zij zullen je instrument worden in dit proces
door jou een referentieklank te bieden. Nadat je hebt geleerd hoe je
een consistente geluidsimpuls kunt produceren door ermee te tikken,
zullen ze je helpen bepaalde akoestische kwaliteiten van een plek of
ruimte waar te nemen (vimeo.com/559392077).
Het herhaaldelijk produceren van dezelfde impuls kan onthullen wat
voor soort galm of echo een locatie of ruimte bevat, hoe het de ge
luidsgebeurtenis kleurt of filtert. Als je geen stokken hebt, kun je in
plaats daarvan in je handen klappen.
Gebruikt dit boekje ook om aantekeningen te maken of te schetsen
wat je hoort en ervaart.

Exercises:
Pause and Listen – you can’t do this too often. It is our most essen
tial routine to gently get into thinking with our ears.
Listen with a topic or a question. Choose something, and stay with
it for a while. Themes can be to listen for nature-, human-, weather-,
season-, bird-, or machine-sounds, etc.
A question can be particular, such as: how many different languages
will I hear walking through town? How far do I hear? How many
different sounds are around? Can I hear my steps? Etc.
Make notes from time to time – draw or write down what you hear
and what thoughts and questions arise.

Experiments:
When you encounter an intense sound source such as a waterfall
in the park, use your palms to enlarge your ears or close them and
then slowly open them again. Notice how the sound changes, how
it becomes brighter or darker, softer or louder. Your palm becomes
a filter.
Whenever you encounter a new auditory space, use a clap or your
sticks to find out more about its acoustic properties. This can be
come extreme in a built environment. Certain courtyards and pas
sages show effects like a flutter echo when the basic noise level
is low.
If you study a site for a while, ask yourself what kind of atmosphere
you are in and try to sketch it or describe it.

Oefeningen:
Pauzeer en luister – je kunt dit niet vaak genoeg doen. Het is ons
meest essentiële routine om rustig gewend te raken aan denken
met onze oren.
Luister met een onderwerp of een vraag in gedachte. Kies iets, en
hou het een tijdje vast in gedachte. Thema’s kunnen zijn om te luis
teren naar natuur-, mensen-, weer-, seizoens-, vogel-, of machinegeluiden, enz.
Een vraag kan specifiek zijn, zoals: hoeveel verschillende talen hoor
ik als ik door de stad loop? Hoe ver hoor ik? Hoeveel verschillende
geluiden zijn er in de buurt? Kan ik mijn stappen horen? Enz.
Maak van tijd tot tijd aantekeningen – teken of schrijf op wat je hoort
en welke gedachten en vragen er bij je opkomen.

Experimenten:
Wanneer je een zeer krachtige geluidsbron tegenkomt, zoals een
waterval in het park, gebruik dan je handpalmen om je oren te ver
groten of te sluiten en ze dan langzaam weer te openen. Merk op
hoe het geluid verandert, hoe het helderder of donkerder, zachter of
luider wordt. Je handpalm wordt een filter.
Telkens wanneer u een nieuwe auditieve ruimte tegenkomt, gebruik
dan een tik van uw stokken om meer te weten te komen over de
akoestische eigenschappen ervan. Dit kan extreem worden in een
gebouwde omgeving. Sommige binnenplaatsen en doorgangen tonen
effecten als een fladderende echo wanneer het algemene geluids
niveau laag is.
Wanneer je een locatie een tijd bestudeert, stel jezelf dan de vraag
door wat voor (atmo)sfeer je wordt omringt en probeer dit vervol
gens te schetsen of te beschrijven.

