
Wedstrijd Field Recording 2015
Klank en geluid binnen het

“Speelnetwerk” (speel- en sportterreinen) in Brussel

De Week van de Klank organiseert, met de steun van PointCulture, Audiosense, 

Leefmilieu Brussel, en in samenwerking met BNA-BBOT, een wedstrijd rond Field 
Recording  en  de  beste  geluidsfragmenten  opgenomen  in  2015.  Het 

geluidsfragment  moet komen van op één van de  sites van het  “Speelnetwerk”, 
sport- en speelpleinen en terreinen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

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

séquence” van 2 tot 4 minuten lang. De opname moet dateren van 2015. De best 
bevonden klankopname wordt door een vakjury beloond met een prijs. 

De geluiden kunnen afkomstig zijn van een 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  worden  beluisterd  in 

“Point Culture”, tijdens de Week van de Klank, op vrijdag 18 september 2015.
De winnaar van het beste geluidsfragment krijgt een grote prijs, aangeboden door 

het bedrijf Audiosense: een geluidsopnemer Zoom H6 + een kit Rycote «portable 
recorder kit».

Een andere prijs, aangeboden door PointCulture, beloont een geluidsfragment van 
bijzonder hoge technische kwaliteit: een gratis jaarabonnement voor het uitlenen 

van  DVD’s,  CD’s,  Blu-Ray’s,  vinyls,  ea  uit  een  collectie  van  meer  dan  700.000 
stukken.

Meer info over de wedstrijd vindt u in het reglement.

REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD 
De Week van de Klank Brussel 2015

# 01 Voorwoord
o De Week van de Klank organiseert, met de steun van PointCulture,  Audiosense 

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

beste  geluidsfragment  Field  Recording met  een  prijs  wordt  beloond.  Het 

geluidsfragment moet in 2015 in Brusselse speel- of sportruimten zijn opgenomen, 

in de vorm van een “plan séquence”, zonder enige montage

o Deze wedstrijd vindt plaats in het kader van de dag rond field recording tijdens de 

Week van de Klank 2015. 

o De  jury  hecht  belang  aan  de  originaliteit  van  het  geluidsfragment,  de 

geluidskwaliteit en de link met het “Speelnetwerk (speel- en sportterreinen)”
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# 02 Kandidaturen
o De kandidaten sturen een “plan séquence” (zonder montage of geluidsmenging) 

van 2 tot 4 minuten lang op. De opname gebeurt buiten, op één van de sites van 

het “Speelnetwerk”. Voor meer informatie, zie #08

o Elke deelnemer kan maximum 2 klankvoorstellen indienen

o Alleen  de  formaten mono of  stereo  linear  (Wav,  44,1  kb/s-16  bits) worden 

aanvaard

o Alleen geluiden die daadwerkelijk in 2015 zijn opgenomen worden toegestaan

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

Alsook een foto van de plek waar het geluid werd opgenomen

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

organisatoren  van  de  Week  van  de  Klank,  PointCulture,  Audiosense,  Leefmilieu 

Brussel en BNA-BBOT

# 03 Jury
o De geluidsfragmenten zullen op anonieme wijze aan de leden van de jury worden 

overhandigd

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

geluidsfragmenten uit hun voorselectie uit,  zonder enige rangorde

o Uit de 12 fragmenten kiezen ze één grote prijs en één technische prijs in het kader 

van de Week van de Klank 2015.

# 04 Uitzendrechten
o De  12  beste  geluidsfragmenten  van  Field  Recording kunnen  worden  beluisterd 

tijdens een  openbare luistersessie tijdens de Week van de Klank in Brussel,  op 

vrijdag 18 september 2015.

o Alle  voorgestelde  fragmenten  in  het  kader  van  deze  wedstrijd  zullen  online 

toegankelijk zijn op de klankkaart van BNA-BBOT (Brussels Sound Map) en de 

Klankatlas van Musica.  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.…

o 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 organisaties die deelnemen aan de Week van de Klank 2015.

o Elke  andere  niet-commerciële  verspreiding  is  tevens  mogelijk  zonder 

uitzendrechten.  

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

vrij te gebruiken en te benutten
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Deze sites staan op een kaart:

http://www.leefmilieu.brussels//themas/groene-ruimten-en-

biodiversiteit/acties-van-het-gewest/de-netwerken/het-speelnetwerk

Opgelet !  Op deze  kaart  staan  ook  de  sport-  en speelpleinen van de  Brusselse 
gemeenten. Die tellen niet mee in deze wedstrijd ! Alleen die van BIM !

Om de inlichtingen per site te verkrijgen, vergroot je best eerst de kaart, vooraleer te 

klikken.

U vindt ook wat uitleg op deze website:
http://www.leefmilieu.brussels/themas/groene-ruimten-en-biodiversiteit/de-

parken-en-tuinen/speelpleinen?view_pro=1&view_school=1

Wenst u meer uitleg? Contacteer ons dan op wedstrijd@deweekvandeklank.be

# 09 BIJLAGE : ons op te sturen document
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Deelnemer
Voornaam, Naam: ………………………………..……………………………………………….

Adres : ………………………………………………….…………………………….……………….

Tel. : …………………………………………………………………………..…...…………………...

mail : ……………………………………………………………………………..…………………....

Klank nr 1 (WAV - 44.1 kb/s – 16 bits)
Titel : …………………………………………………………………………………………….……..

Datum van de opname : ……….….… / …………….....……..  / 2015

Lengte (2 minuten min. 4 minuten max. :  …...…  minuten   ……   seconden

Gebruikt materiaal:

Registreerapparaat : …………………………………………………...………...

Micro’s : ………………………………………………………….…………..

Eventueel type stereokoppels: ……………...……………………..

Plek van de geluidsopname :  ……………………………………….………..

Een foto genomen op de plek van de geluidsopname (formaat jpg of tif)

Klank nr 2 (WAV - 44.1 kb/s – 16 bits)
Titel : …………………………………………………………………………………………….……..

Datum van de opname : ……….….… / …………….....……..  / 2015

Lengte (2 minuten min. 4 minuten max. :  …...…  minuten   ……   seconden

Gebruikt materiaal:

Registreerapparaat : …………………………………………………...………...

Micro’s : ………………………………………………………….…………..

Eventueel type stereokoppels: ……………...……………………..

Plek van de geluidsopname :  ……………………………………….………..

Een foto genomen op de plek van de geluidsopname (formaat jpg of tif)

Dit document stuurt u samen met het/de geluidsfragment(en) en foto(‘s) op via 
WeTransfer, op volgend adres: wedstrijd@deweekvandeklank.be, 

voor 17 augustus 2015 middernacht.
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