GELUID
als STAD
MAKER
Over het belang en ontwerp van
een goed klinkende stad
In de stadsontwikkeling speelt de akoestische waarde van de
publieke ruimte nauwelijks een rol. Bij het ontwerp van de publieke
ruimte wordt niet meegenomen hoe een plein of straat uiteindelijk
zal klinken. Een gemiste kans: een plek die goed klinkt is een
plek is waar mensen graag zijn.
De uitdaging is om geluid niet langer op te vatten als afvalproduct,
als herrie of belasting, maar als grondstof. Geluid moet al worden
meegenomen bij het ontwerp van de stad.
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Soundtrackcity onderzoekt geluid
als fundamenteel bestanddeel van
onze leefomgeving.
Interdisciplinaire teams van
geluidskunstenaars, burgers en
architecten luisteren naar de stad;
samen formuleren ze nieuwe
concepten en methoden voor de
stedenbouw van de toekomst.
Soundtrackcity werkt met publieke
en private partijen aan nieuw
beleid voor goed klinkende steden.
Een goede geluidsomgeving is
een onmisbare bouwsteen voor de
stad van de toekomst waar
mensen graag wonen, verblijven
en recreëren.

Voorbeeldproject
Een van de onderzoeken is
‘Crowdsourcing Mr. Visserplein’. Met dit
voorbeeldproject toont Soundtrackcity aan
hoe een interdisciplinair team van burgers,
geluidskunstenaars en architecten kan
bijdragen aan het ontwerp van een goed
klinkende stad.
Expositie en excursie
Soundtrackcity presenteert de voorlopige
resultaten van dit project in de expositie
GELUID als STADMAKER. Naast deze
expositie heeft Soundtrackcity een excursie
ontwikkeld over het Mr. Visserplein. Een
wandeling met koptelefoon waarmee je ter
plaatse kennis neemt van de luisterervaringen
van de deelnemers aan dit project.
Informatie
Meer weten over de uitkomsten van
‘Crowdsourcing Mr. Visserplein’?
Of wil je dat we een keer meedenken over de
rol van geluid binnen stedelijke vraagstukken?
Mail info@soundtrackcity.nl
of bel 020 4199886

‘Crowdsourcing Mr. Visserplein’ is een onderzoeksproject van Soundtrackcity
in samenwerking met Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam
en twintig betrokken Amsterdammers. Zie ook: www.soundtrackcity.net/mr-visserplein/
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