De Week van de Klank/ La Semaine du Son
nodigt u uit om deel te nemen aan de 10e editie van dit klankfeest:
in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië !
Tijdens deze 10e editie van de Week van de Klank die plaats vindt van 27 januari tot 2
februari 2020 in Brussel en van 3 tot 9 februari 2020 in Vlaanderen en Wallonië kan ook
uw klankactiviteit in het daglicht worden gezet.
De Week van de Klank vindt plaats op verschillende locaties in Brussel. Het doel is het publiek een
betere kennis van klank en geluid bij te brengen en het belang ervan in de samenleving te onderlijnen,
via lezingen, concerten, filmvoorstellingen, installaties.
De aanpak is transversaal: een open, informatieve en didactische reflectie inzake creatie
(klankcreaties en composities, radio, cinema, video-installaties…), inzake verspreiding en uitzending
(radio, cinema, concerten, diffusiemiddelen, -vormen en -dragers…), inzake geluidsomgeving en
leefmilieu (akoestiek van ruimtes, stilte-zones, alledaagse geluiden…), inzake gehoorgezondheid
(geluidsniveaus, geluidsoverlast, tinnitus, hyperacusis…)
Het participatieve aspect is een prioriteit en mikt op de deelname van zoveel mogelijk mensen. Alle
evenementen zijn dan ook gratis.
Naast de producties van de Week van de Klank kan u ook uw eigen activiteiten rond klank en geluid
mee laten opnemen in ons programma. Parallel aan ons eigen programma, nodigen we dus ook
mensen, structuren, kunstenaars en geluidsliefhebbers uit Brussel, Wallonië en Vlaanderen uit om zelf,
autonoom een project voor te stellen. De geselecteerde evenementen maken dan deel uit van de
Week van de Klank waardoor ze genieten van grote zichtbaarheid in onze persmap en –communicatie,
in de programmabrochures (meer dan 10.000 exemplaren verspreid), radiospots, distributie van
affiches die in het openbaar worden uitgehangen, communicatie via nieuwsbrieven, onze Facebookpagina en onze website ...
Belangrijk is wel dat:
• De toegang van het project gratis is voor het publiek
•

Als het kan graag een ludieke, experimentele of pedagogische dimensie

•

Alle activiteiten moeten het geluidsniveau ‘LABEL 90 dB CONCERT’ respecteren

Voor meer info : www.deweekvandeklank.be. In de archieven vindt u info over de voorbije jaren:
www.deweekvandeklank.be/programma/archieven
De projecten kunnen voor 15 september worden opgestuurd via www.deweekvandeklank.be

De beschrijving van uw project mag niet langer zijn dan 4.000 tekens (of één A4-pagina). U kan er ook
geluidsfragmenten en/of videoclips aan toevoegen.
Na ontvangst van het ingevulde formulier krijgt u een ontvangstbevestiging
Wenst u meer uitleg : info@deweekvandeklank.be
Hartelijk dank en hopelijk tot gauw.
Vriendelijke groet!
Het Team van de Week van de Klank

