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~ 01 VOORWOORD 

 

De Week van de Klank organiseert, met de steun van Audition Confort, Audiosense en 

Leefmilieu Brussel, en in samenwerking met PointCulture en BNA-BBOT, een wedstrijd 

rond het beste geluidsfragment van 2019 (Field Recording) in 7 parken beloond wordt. 

 

Deze opnames van 2019 moeten in de buurt van één van deze 7 parken opgenomen 

worden.  

 

1. Parc Duden / Dudenpark 

2. Parc Roi Baudouin / Koning Boudewijnpark 

3. Abbaye de La Cambre / Terkamerenabdij 

4. Parc du Cinquantenaire / Jubelpark 

5. Parc Georges Henri / Georges Henripark 

6. Parc de Laeken / Park van Laken 

7. Rouge-Cloître / Rood Klooster 

 

De geluidsfragmenten mogen opgestuurd worden in de vorm van een “plan séquence” 

of “long shot” van 2 tot 4 minuten lang. De geluiden kunnen afkomstig zijn van 

menselijke handeling, spraak, muziek, klanken die verband houden met een 

mechanische activiteit, geluiden uit de natuur… 

 

De jury zal vooral aandacht schenken aan de originaliteit van het fragment en de 

geluidskwaliteit. De 12 geselecteerde fragmenten zullen in aanwezigheid van het publiek 

worden beluisterd tijdens de Week van de Klank in Brussel 2020 (datum en plaats nader te 

bepalen). 

 

De winnaar van het beste geluidsfragment krijgt een grote prijs van 1000 €. Een tweede 
prijs van 500 € beloont een geluidsfragment dat een bijzonder merkwaardig 
opnameproces vertoont. 

 

Beide prijzen worden uitgereikt in de vorm van audiomateriaal van Audiosense. 

 

 

~ 02 KANDIDATUREN 

 

• De kandidaten sturen een “plan séquence” (zonder montage of geluidsmenging) van 2 
tot 4 minuten lang op. De opname gebeurt buiten, in het jaar 2019. 

• Elke deelnemer kan maximum 3 klankvoorstellen indienen. 

Dit jaar worden in het Brussels Gewest een tiental 

parken in een klankrijke sfeer gehuld! 



• Alleen de formaten mono of stereo linear (WAV, 44,1 kb/s-16 bits) worden aanvaard. 

• Alleen geluiden die daadwerkelijk in 2019 zijn opgenomen worden toegestaan. 

• De plek en datum van opname moeten meegedeeld worden bij de inschrijving. 

• Alsook een foto van de plek waar het geluid werd opgenomen. 

• De wedstrijd is toegankelijk voor iedereen, behalve voor de leden van de jury en de 

organisatoren van de Week van de Klank, PointCulture, Audio Confort, Audiosense, 

BNABBOT, het personeel van de Stad Brussel en Brussel Leefmilieu. 

 

 

~ 03 JURY 

 

• De geluidsfragmenten zullen op anonieme wijze aan de leden van de jury worden 

overhandigd. 

• De juryleden kiezen elk afzonderlijk en geheel individueel, de 12 beste geluidsfragmenten 

uit hun voorselectie uit, zonder enige rangorde. 

• Uit de 12 fragmenten kiezen ze één grote prijs en de tweede prijs in het kader van de 

Week van de Klank 2020. 

 

 

~ 04 UITZENDRECHTEN 

 

• De 12 beste geluidsfragmenten van Field Recording kunnen worden beluisterd tijdens een 

openbare luistersessie tijdens de Week van de Klank (eind januari -begin februari 2020, 

datum en plek nader te bepalen). 

• Alle voorgestelde fragmenten in het kader van deze wedstrijd zullen online toegankelijk zijn 
op de online klankkaart van BNA-BBOT (Brussels Sound Map). Het doel van deze 

klankkaarten is het samen creëren van een representatieve geluidskaart van Brussel: geluiden 

zijn polyfoon, veeltalig, reeds gekend of helemaal nieuw en uniek, intrigerend, met een 

uitstraling, op fluisterhoogte, oorverdovend luid, onhoorbaar stil.… 

• De geluidsfragmenten zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt door de 

organisatoren maar mogen online worden gezet op de website van de Week van de Klank en 

de partners van de Week van de Klank (in binnen-en buitenland) en de organisaties die 

deelnemen aan de wedstrijd van Field Recording in het kader van de Week van de Klank 2020. 

• Elke andere niet-commerciële verspreiding is tevens mogelijk zonder uitzendrechten. 

• De deelnemers blijven vrij om hun fragmenten Field Recording te publiceren, vrij te gebruiken 

en te benutten. 

 

~ 05 PRIJZEN 

 

• De winnaar van het beste geluidsfragment wordt beloond door Audio Confort met een Grote 

Prijs in de vorm van een waardebon van 1000 € bij Audiosense: www.audiosense.be  

• Audiosense schenkt als tweede prijs, een waardebon van 500 €. Voor het fragment dat een  

bijzonder opmerkelijke beheersing van het opnameproces vertoont. 

http://www.audiosense.be/


 

 

~ 06 KALENDER 

 

• De deadline voor de ontvangst van geluidsfragmenten is 31 december 2019 om 

middernacht. 

• De resultaten worden meegedeeld tijdens een openbare luistersessie waar de 12 

winnende geluidsfragmenten worden beluisterd. 

 

 

~ 07 INZENDING 

 

• Inschrijvingsformulier : 

https://docs.google.com/forms/d/1ThEjKP4cFssUnTNNb2U1rQ8Gtm1g_ZV_61XkBl1YTOs/p

refill 

 

• Via We Transfer (www.wetransfer.com ) op het adres: 

lasemaineduson.deweekvandeklank@gmail.com 

 

1. Het “plan séquence” of een “long shot” van field recording 

2. Een foto genomen op de plek van de geluidsopname 

3. De titel van de klankopname 

4. Datum van de klankopname 

5. De gebruikte techniek ( micros, stereotechniek…) 
 

 

~ 08 BEMERKING 

 

• Onvolledige dossiers worden niet in acht genomen 

• Voor alle bijkomende informatie: info@deweekvandeklank.be 

https://docs.google.com/forms/d/1ThEjKP4cFssUnTNNb2U1rQ8Gtm1g_ZV_61XkBl1YTOs/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1ThEjKP4cFssUnTNNb2U1rQ8Gtm1g_ZV_61XkBl1YTOs/prefill
mailto:lasemaineduson.deweekvandeklank@gmail.com

