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¤ Danny Devos 
aka 
DDV

Club Moral, 
Anne-Mie Van Kerckhoven, 

Marc Vanrunxt, 
Mauro Pawlowski,  

Tim Vanhamel, 
Paul Mennes,....

-> ‘Als het muziek is: 
muziek. Als het geluid is: 

geluid. Andere dingen 
zijn mij wat te trendy en 

overspannen vaak meer dan 
wat de lading dekt.’

¤ Maarten 
Van Cauwenberghe

Jan Fabre, 
Lisbeth Gruwez,  

Label Cedana 
-> geluid

¤ Arthur Sauer
Hotel Modern (object-

theater),  
eigen producties, ensembles, 

bands, film, dans.
-> ‘Hangt af van wat ik doe. 

Geluidsconcept als ik 
het hele concept ook heb 

bedacht, compositie als 
ik het gecomponeerd heb, 
muziek als ik muziek heb 
uitgezocht, performer 

als ik het zichtbaar uitvoer, 
instrumenten als ik 

instrumenten heb gebouwd 
en al het andere dat toepas-

selijk is.’

¤ Peter Van Hoesen aka 
Object, Bent Object

Vele anderen.
-> muziek

¤  Marc Appart aka 
Cram

Arco Renz/Kobalt Works, 
 The South Wing, Hartati, 
kunstinstallaties, radio, 

film..
-> ‘Soms: composer / 

original music. Wanneer 
het live is: live music.’ 

¤ Steve Heather
aka 

electricbongoongore-
cent 

In de context van theater
/performance: 

Siegmar Zacharias, 
Ivana Müller, 

Martin Nachbar, 
Eva Meyer Keller, 

Frans Polstra, 
Robert  Stein, Anat 

Steinberg.
-> musician / composer / 

sound designer
2/ MACHINERIE: Analoog? Digitaal? Postdigitaal?

aernoudt jacobs: Technologie gebruik ik steeds in relatie tot wetenschap en Do-It-Yourself. Technolo-

gie fascineert me mateloos. Ik volg het op de voet. Het opent de deuren voor wat ik wil doen. Technologie 

is echter nooit een uitgangspunt in mijn werk. Het dient mijn werk.  diy geeft technologie een menselijk 

karakter. Het geeft de mogelijkheid om technologie af te stemmen op mezelf.  

pierre bastien: Het gebruik van machines is voor mij vanaf het prille begin cruciaal geweest. De machi-

nes gaven mij een stijl, terwijl ik er als muzikant geen had. Door me vervolgens te gaan aanpassen aan de 

machines, ontwikkelde ik een manier van instrumenten bespelen, die min of meer mechanisch klinkt. 

Ik wil er graag op wijzen dat de analoge machines die ik gebruik, ook door mijzelf uitgevonden en gebouwd 

zijn. In plaats van kant en klare toestellen te kopen in de winkel, ervaar ik op deze manier het volledige 

proces van muziek maken. In plaats van een groot deel van het plezier over te laten aan Japanse ingenieurs 

die beslissen wat de mogelijkheden zijn van deze machines, wil ik er van bij het begin aan werken, ervan 

genieten én verantwoordelijk zijn voor het hele ding van A tot Z. 

 

maarten van cauwenberghe: Alles wat voorhanden is, kan gebruikt worden. Maar ik grijp steeds vaker 

terug naar analoge geluidscreatie (instrumenten of omgevingsgeluiden via een microfoon). Deze neem ik wel 

op via Protools, om ze dan eventueel digitaal te bewerken en te verwerken. Protools blijft heel belangrijk, aan-

gezien knippen en plakken en trial and error tot nieuwe ideeën, nieuwe structuren kunnen leiden. Aangezien ik 

muziek maak voor choreografieën moet ik snel kunnen reageren op veranderingen in de structuur. Dit is per-

fect mogelijk met Protools. Een ander belangrijk element is mijn oude analoge Soundcraft mengtafel. Deze is 

volledig analoog en heeft fantastische voorversterkers, die de nodige warmte aan elk geluid geven (ook al moet 

dat bijvoorbeeld een ‘koud’ geluid zijn). Zelfs de ruis die eigen is aan deze oude tafel heeft zo zijn charme. 

peter van hoesen: Geen. De ene dag gebruik ik een computer, de andere 

dag een stofzuiger. Het is de intentie die telt, niet de techniek. 

marc appart: Technologie is enkel een middel om ideeën te ordenen en op te delen (wat op zich al erg cool 

is). De constructie zélf van computers, in hun binariteit, kan enkel een (etnocentrisch) perspectief bieden 

ten aanzien van de creatie. Voor mij zit er ook een erg tegenstrijdige kant aan het gebruik van computers; 

het geluid is voor mij namelijk verbonden met de notie van tijdsverloop. Het geluid is fysiek inherent aan de 

tijdelijke relatie tussen het ‘voor, tijdens en na’, en dus aan een eindeloze beweging. 

 Ik ga akkoord met de uitspraak van Marshall McLuhan: ‘We are the genitals of our technology. We exist 

only to  improve next years model.’ De industrie creëert een zinsbegoocheling tussen het afgemeten poten-

tieel van een machine en het creatieve potentieel van het geluid door de gebruiker. Ik stel mij vaak vragen 

over een soort super “Black Out”: als er geen stroom meer was, wat zouden we dan horen? 


