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In het Sarphatipark zijn veel
verschillende geluiden te horen.
Het Saphatipark is daardoor
bijzonder geschikt om een
luisterwandeling te maken.
Je kunt door het park wandelen
als door een muziekstuk.
Deze wandeling laat je luisteren
naar het park en maakt je
bewust van de klanken van
het park. Je kunt zoveel
luisterpunten bezoeken als je
wilt. Je kunt altijd terugkomen
om de andere punten te
beluisteren. Ben je nieuwsgierig
geraakt naar hoe het park
klinkt? Laat je meeslepen
in het muziekstuk van het
Sarphatipark. Welk instrument
ben jij in het stuk?
Ieder luisterpunt legt de focus op
een ander aspect van luisteren.
Wanneer je door het park wandelt
zul je merken dat de klanken
veranderen. Bij het ene luisterpunt
is heel stil, terwijl het bij een
ander punt juist bombastisch
klinkt. Wandel je samen of
alleen? Iedereen luistert op zijn
eigen manier en met een andere
aandacht. Horen jullie hetzelfde?

Deze wandeling is onderdeel
van Urban Sound Lab, een
project van Soundtrackcity.
Samen met bewoners worden de
stadsgeluiden van Amsterdam
Zuid in kaart gebracht. Jouw
deelname is een belangrijke
bijdrage aan het onderzoek naar
het geluid van Zuid. Wij zijn
benieuwd naar jouw geluid.
Wat ga je doen?
Op de plattegrond is de locatie
van ieder luisterpunt te zien.
Deze zijn te herkennen aan het
symbool. Bij ieder luisterpunt
word je met een aantal vragen
begeleid in de kunst van het
luisteren.
Bij sommige vragen
is ruimte om je gedachten en
antwoorden op te schrijven.
Doe na afloop van deze
luisterwandeling jouw ingevulde
boekje in de brievenbus bij
Groen Gemaal.
Veel luisterplezier!
En wil je op de hoogte blijven
van de activiteiten van URBAN
SOUND LAB, vul dan hieronder je
gegevens in:
Naam:
E-mailadres:
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Ingang

Sarphati monument

Boom
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Heimanspad
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Honden uitlaatveld

Uitkijkpunt

Sarphatipark
Locaties luisterpunten

Heimanspad
Bewandel het pad en wees je bewust van iedere stap
die je zet. Hoe klinkt het pad? Hoe klinkt het park
vanaf het pad?

Groen Gemaal
Is het Groen Gemaal geopend? Loop dan door tot
achterin de tuin van het gemaal. Hier is een klein
prieeltje te vinden met een boog erboven. Ga hierin
zitten en luister. Welke geluiden in en rondom het
Groen Gemaal vallen je op?

Sarphatimonument
Loop in een cirkel langs het hek om het monument
heen. Hoe verandert de soundscape van het park
terwijl je loopt? Het kan helpen om af en toe je ogen
te sluiten.

Uitkijkpunt
Ga bovenop het uitkijkpunt staan en observeer het
park. Probeer hier te luisteren naar het park als
compleet muziekstuk. Kun je instrumenten aan- en
uitzetten? Jij bent de dirigent.

Luisteren naar het park

Picknicktafel
Aan de randen van het dak zit een buis. Leg je oor
op het uiteinde van de buis. Hoe klinkt het park
door de buis? Wat hoor je? Klinkt het anders?
Hoe klinkt het park vanaf het pad?

Boom
Ga onder de boom staan of zitten. Luister naar het
geluid van de boom. Hoe klinkt de boom? Klinkt het
anders als je eronder staat of ernaast? Hoe klinkt
het park onder de boom?

Speeltuin
Loop over het zand en ervaar hoe het klinkt. Blijf
vervolgens staan en luister. Zijn er kinderen aan het
spelen? Hoe klinkt de speeltuin? Welke geluiden
kun jij maken met de speeltoestellen?

Sportveld
Loop tussen de toestellen door. Hoe klinkt de
ondergrond? Blijf even staan. Is er iemand aan het
sporten? Welke geluiden maken de sporters met de
toestellen? Kan jij er geluiden mee maken?

Instrumenten van het park

Hondenuitlaatveld
Blijf een poosje staan op het veldje. Zijn er honden
aan spelen? Luister naar het samenspel van de
honden en het park. Hoe klinken de honden?
Hoe klinken de baasjes?

Bruggetje
Luister naar de fontein verderop. Hoe klinkt ze?
Welke geluiden kun je hierdoor niet meer horen?

Bankje
Neem, als er plek is, plaats op een van de bankjes.
Luister naar de omgeving. Wat is het meest
muzikale geluid dat je hoort?

Ingang
Ga langs de weg staan, nét buiten het park.
Welke geluiden uit het park kun je nog horen?

Duetten in het park

Ear Piece
Ben je nu aan het luisteren?
Ben je aan het luisteren naar wat je hoort?
Hoor je terwijl je luistert?
Luister je terwijl je hoort?
Herinner je je het laatste geluid wat je hoorde voor
deze vraag?
Wat zul je in de nabije toekomst horen?
Kun je horen en luisteren naar jouw herinnering aan
een oud geluid?
Wat zorgt ervoor dat je luistert?
Hoor jij jezelf in je dagelijks leven?
Heb je gezonde oren?
Als je ieder geluid wat je wilde kon horen,
wat zou dat zijn?
Luister je nu naar geluiden of hoor je ze alleen maar?
Welk geluid is het meest betekenisvol voor jou?

laat je inspireren door componist Pauline Oliveros

Heb je iets bijzonders meegemaakt
of gehoord in het park?
Beschrijf hiernaast je ervaring:
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Deze luisterwandeling is
een onderdeel van
URBAN SOUND LAB.
Urban Sound Lab is de rondreizende
luisterwerkplaats van Soundtrackcity.
Samen met bewoners worden de
stadsgeluiden van Amsterdam
Zuid in kaart gebracht. Je kunt
deelnemen aan bijzondere
activiteiten zoals luisterwandelingen,
workshops, opnamesessies en
luisteravonden. Het is de plek waar
je onder begeleiding van een team
van componisten, schrijvers en
geluidskunstenaars aan de slag
gaat met het verhaal achter jouw
geluid. Of je kunt luisteren naar de
geluidsverhalen van mensen bij jou
in de buurt.
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Meer info op:

www.urbansoundlab.nl
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