
UITNODIGING

Vrijdag 25 februari 2022, 15.30 uur
Botanische Tuin Zuidas, Van der Boechorstraat 8, Amsterdam
Officiële presentatie van de luister- en wandelgids Op ontdekkingsreis met je oren en
het Digitaal Geluidsarchief Urban Sound Lab

Sebastiaan Capel, voorzitter van het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid zal de presentatie
openen.
Het aantal deelnemers aan de presentatie is beperkt i.v.m. de corona maatregelen.
Reserveren is verplicht door een e-mail te sturen naar communicatie@soundtrackcity.nl.
Aan de deur zal worden gecontroleerd op de coronapas, zonder vertoon van een geldige
QR-code mag je helaas niet naar binnen.

Luister- en wandelgids Op ontdekkingsreis met je oren
De luistergids Op ontdekkingsreis met je oren bestaat uit een wandeling door Buitenveldert,
over de Zuidas en door Zuid met onderweg een zevental luisteroefeningen. De gids heeft als
doel mensen bewuster te maken van de auditieve ruimte.

Bewoners van deze gebieden hebben de afgelopen maanden geluiden opgenomen op
locaties die ze goed kennen. Geluiden die ze bijvoorbeeld mooi en opvallend vinden of
geluiden die ze dagelijks horen. De route die is uitgezet in deze gids leidt langs zeven
plaatsen met bijbehorende geluiden. Het is een bijzonder aantrekkelijke route die de
wandelaar door zeer uiteenlopende geluidssferen leidt en laat ervaren hoe divers stadsdeel
Zuid klinkt.
Op de wandeling ga ja als wandelaar ook zelf aan de slag met geluid, hiervoor zijn er een
aantal luisteropdrachten bedacht die helpen om intenser en gerichter te luisteren.
De gids is tot stand gekomen in het kader van Urban Sound Lab, de rondreizende
luisterwerkplaats van Soundtrackcity en is prachtig geïllustreerd door Daphne Prochowski.

De luistergids Op ontdekkingsreis met je oren is de nieuwste in een reeks gidsen van
Soundtrackcity die luisteraars de gelegenheid geeft om bijzondere kunstervaringen te
hebben, ook in tijden van corona. Eerder in de reeks verschenen Homing inside out, een
luistergids om in je eigen huis op expeditie te gaan en Beatrixpark: Op expeditie naar de
Luisterhorizon.

De luistergids Op ontdekkingsreis met je oren is tijdens de presentatie verkrijgbaar voor
de eenmalige introductieprijs van €5,- (betalen met cash). Of reserveer de gids nu al via de
shop van Soundtrackcity voor €7,- inclusief verzending.
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Uniek Digitaal Geluidsarchief van Amsterdam Zuid
Soundtrackcity heeft voor Urban Sound Lab een digitaal geluidsarchief ontwikkeld. Iedereen
die woont, werkt en luistert in Zuid kan bijdragen aan het geluidsarchief door zelf
geluidsopnames te uploaden met een beschrijving en foto. Doel van het archief is niet alleen
om mensen bewust te maken van omgevingsgeluid, maar ook om ze ervaringen uit te laten
wisselen over hoe de stad klinkt en hoe het voelt om te wonen en werken in Zuid.
In de afgelopen tijd is het archief uitgebreid getest en zijn er veel geluiden verzameld en
geüpload door bewoners. Op 25 februari is de officiële presentatie van dit unieke archief.

Meer over Urban Sound Lab: https://urbansoundlab.nl

https://urbansoundlab.nl

