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Info

		

In deze gids reiken we je een tool aan
om het geluidskunstparcours Hear Here
te beleven met jonge bezoekers. Pik een
stadsplan op bij Visit Leuven en ga op
pad met het hele gezin. De groene iconen en cijfertjes komen overeen met die
op het plan.

We nemen je mee op een
ontdekkingstocht door
Leuven en leiden je langs
bijzondere plekjes. Op je weg
kom je kunstwerken tegen
waarbij geluid een belangrijke rol speelt. Spits dus
alvast je oren. Soms zijn de
geluiden heel stil en subtiel,
soms juist heel luid. Soms
zijn het zoemende bijen,
soms dreunende orgelpijpen. Maar altijd willen ze je
een uniek verhaal vertellen.
Hoor hier, hoor daar!
23.04 →
06.06.’22

Liew Niyomkarn

We will echo
time until
the end of it

Locatie:
Stadhuis (Visit)
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Als je naar muziek luistert, hoor je meerdere stemmen of instrumenten die mooi
samen klinken. Elk van de vier megafoons in dit werk heeft zijn eigen stem.
Als ze alle vier samen klinken, hoor je
weer iets anders dan wanneer je ze apart
zou beluisteren.

Ontdek nu zelf meerstemmigheid door
samen Broeder Jacob in canon te zingen.
Of zoek een ander liedje via de QR-code.
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DETAIL OF CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT’S CLINAMEN (2013). PHOTO: NGV PHOTOGRAPHIC SERVICES DEPARTMENT. © CÉLESTE BOURSIER-MOUGENOT / ADAGP, PARIS.
COURTESY NATIONAL GALLERY OF VICTORIA, MELBOURNE, PAULA COOPER GALLERY, NEW YORK, AND GALLERIE XIPPAS, PARIS.

Céleste Boursier-Mougenot

clinamen

Locatie:
KADOC
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In het felblauwe water drijven witte
porseleinen schalen. Als de schalen
elkaar raken hoor je een geluid dat je
tot rust brengt. Ook het kijken naar de
bewegende schalen kan een kalmerend
gevoel geven.

Ga even zitten en laat je fantasie de vrije
loop. Waaraan doet dit werk je denken? Hoe
zou het geluid eruit zien als het een ding zou
zijn? Teken het hier.

Bouke Groen

The Bell

Locatie:
Stadspark
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Het lawaai van deze klok is immens,
maar hier klinkt ze ver weg door de glazen kisten errond. In de middeleeuwen
hing zo’n klok in het bel-fort. Bij groot
gevaar bv. een brand, kon het geluid
van die klok alle inwoners van een stad
waarschuwen.
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Waar zou deze klok ons voor kunnen waarschuwen? En hoe zou jij je klasgenoten of
buren waarschuwen bij gevaar?

Weetje
In het park zie je
nog een deel van de
oude stadsmuur. Net
zoals de klok probeerde die muur de
inwoners van Leuven
te beschermen.

Rie Nakajima

Touching
here and
hearing it

Locatie:
Janseniuspark
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In dit torentje word je helemaal ‘zen’
door gewoon te luisteren. De Japanse
kunstenaar creëert geluiden met gevonden voorwerpen, soms aangedreven
door kleine motortjes. Wat hoor jij?

Verzamel voorwerpen uit het park waarmee
je klanken kan maken. Breng jezelf of elkaar
tot rust door een heuse doe-het-zelf-klankmassage.
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Weetje
Dit torentje ligt
aan de vroegere
waterpoort.
Dat was de plaats
waar de schepen
de stad binnen
konden varen.

Phillip Sollman & Konrad Sprenger

Locatie:
Anatomisch
Theater

Modular
Organ System
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© MODULAR ORGAN SYSTEM, INSTALLATION VIEW, ANNELIESE BROST MUSIKFORUM RUHR, BOCHUM, 2021
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Je ziet hier een kunstwerk met allemaal
grote orgelpijpen en hoorns. De kunstenaars bouwen telkens verder aan dit
werk. Het instrument maakt geluid door
trillingen die extra luid klinken in de
hoge koepel van het gebouw.

Word nu zelf muzikant en stuur geluidsgolven de koepel in. Onze vrijwilliger geeft
je het nodige materiaal en helpt je op weg.
Kan je de golven ook tekenen?

Weetje
Op de scène van
dit theater werden
vroeger lichamen
ontleed. De studenten keken vanop
de tribune toe en
zo leerden ze de
binnenkant van
het menselijk
lichaam kennen.

Félix Blume

Swarm

P

Locatie:
Kruidtuin
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Een tuin bestaat uit vele geuren, kleuren en geluiden. Een feest voor de zintuigen. De Orangerie van de Kruidtuin
wordt gevuld met de krachtige klanken
van bijen, die al zoemend elk hun eigen
verhaal vertellen.
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Ga staan bij een van deze bijen die verspreid
in de ruimte hangen. Hoor je vanop die plek
het gezoem van de hele zwerm of eerder dat
van een enkele bij? Wat vertellen ze je?

Weetje
Wist je dat er in de
Kruidtuin ook echte
bijen te vinden zijn?
Ga ernaar op zoek.
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Heb jij alle geluiden goed in je oren
geknoopt? Test het hier. Verbind de
klank met het juiste gebouw.
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Heb je het juist geraden? Vraag het aan
één van de vrijwilligers.

V.U.: S. VANDERVELDEN, NAAMSESTRAAT 96, 3000 LEUVEN
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