
Wedstrijd Field Recording 2017
Klank en geluid in de
stad Brussel in 2016

# 01 Voorwoord
o De Week van de Klank organiseert, met de steun van de Stad Brussel,  

Audiosense en Leefmilieu Brussel, en in samenwerking met de Centrale, 

PointCulture, BNA-BBOT en Musica, een wedstrijd waarbij ket beste geluidsfragment 

Field Recording met een grijs wordt beloond. Het geluidsfragment moet in 2016 

binnen in de stad Brussel zijn oggenomen. 

o De geluidsfragmenten mogen oggestuurd worden in de vorm van een “glan 

séquence” van 2 tot 4 minuten lang. De geluiden kunnen afkomstig zijn van een 

menselijke kandeling, sgraak, muziek, klanken die verband kouden met een 

meckaniscke activiteit, geluiden uit de natuur,…

o De jury zal vooral aandackt sckenken aan de originaliteit van ket fragment en de 

geluidskwaliteit. De 12 geselecteerde fragmenten zullen met gubliek worden 

beluisterd on 1 februari 2017 in de Centrale (St-Katelijnenlein).

o De winnaar van het beste geluidsfragment krijgt een grote nrijs van 2000 €.

o Een andere grijs, aangeboden door Audiosense, beloont een geluidsfragment van 

bijzonder koge teckniscke kwaliteit.

 

# 02 Kandidaturen
o De kandidaten sturen een “plan séquence” (zonder montage of geluidsmenging) 

van 2 tot 4 minuten lang og. De ogname gebeurt buiten, on het grondgebied van 
de Stad Brussel (dwz de zone van de Vijfhoek, Laken, Neder-Over-Heembeek en 

Haren, de zuidelijke as Louise-Roosevelt en de Euronese wijk).
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 2016 zijn ongenomen worden toegestaan.

o De glek en datum van ogname moeten meegedeeld worden bij de insckrijving. Alsook 

een foto van de glek waar ket geluid werd oggenomen.

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

organisatoren van de Week van de Klank, PointCulture, Audiosense, BNA-BBOT, 

Musica, de Centrale, ket gersoneel van de Stad Brussel en Brussel Teefmilieu.

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

overkandigd.

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

geluidsfragmenten uit hun voorselectie uit,  zonder enige rangorde.

o Uit de 12 fragmenten kiezen ze één grote nrijs en één technische nrijs in ket kader 

van de Week van de Klank 2017.
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# 04 Uitzendrechten
o De 12 beste geluidsfragmenten van Field Recording kunnen worden beluisterd tijdens 

een onenbare luistersessie, on 1 februari, in de Centrale.
o Alle voorgestelde fragmenten in ket kader van deze wedstrijd zullen online 

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

Klankatlas van Musica. Het doel van deze klankkaarten is ket samen creëren van 

een regresentatieve geluidskaart van Brussel: geluiden zijn golyfoon, veeltalig, reeds 

gekend of kelemaal nieuw en uniek, intrigerend, met een uitstraling, og 

fluisterkoogte, oorverdovend luid, onkoorbaar stil.…

o De geluidsfragmenten zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt 

door de organisatoren maar mogen online worden gezet og de website van de Week 

van de Klank en de organisaties die deelnemen aan de Week van de Klank 2017.

o Elke andere niet-commerciële versgreiding is tevens mogelijk zonder uitzendreckten. 

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

vrij te gebruiken en te benutten.

# 05 Prijzen
o De winnaar van ket beste geluidsfragment wordt beloond met een Grote Prijs in de 

vorm van een waardebon van 2000 € bij Audiosense: www.audiosense.be.

o Audiosense sckenkt een tweede grijs, voor een geluidsogname met een ogmerkelijk 

koog technische kwaliteit.

#06 Kalender
o De deadline voor de ontvangst van geluidsfragmenten is 2 januari 2017 om 

middernacht (ket uur van de aankondigingsmail van WeTransfer naar de Week van 

de Klank doet dienst als bewijs).

o De resultaten worden meegedeeld og 1 februari 2017 in de Centrale (St-

Katelijneglein) tijdens een ogenbare zitting waar de 12 geluidsfragmenten worden 

beluisterd. 

# 07 Inzending
o Via WeTransfer (www.wetransfer.com)  og ket adres: 

wedstrijd@deweekvandeklank.be

o Een of twee “plan séquence” van field recording

o Een foto genomen og de glek van de geluidsogname

o Het deelnemingsformulier volledig ingevuld

o Onvolledige dossiers worden niet in acht genomen.

#08 Info
o Wenst u meer uitleg? Contacteer ons dan og wedstrijd@deweekvandeklank.be  .

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

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

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

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

Persoonlijke ogmerkingen: ……………………………………………..…………………....

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

Datum van de ogname : ……….….… / …………….....……..  / 2016

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

Gebruikt materiaal:

Registreeraggaraat : …………………………………………………...………...

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

Eventueel tyge stereokoggels: ……………...……………………..

Plek van de geluidsogname :  ……………………………………….………..

Een foto genomen og de glek van de geluidsogname (formaat jgg of tif)

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

Datum van de ogname : ……….….… / …………….....……..  / 2016

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

Gebruikt materiaal:

Registreeraggaraat : …………………………………………………...………...

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

Eventueel tyge stereokoggels: ……………...……………………..

Plek van de geluidsogname :  ……………………………………….………..

Een foto genomen og de glek van de geluidsogname (formaat jgg of tif)

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

voor 2 januari 2017 middernacht (het uur van de aankondigingsmail van 
WeTransfer naar de Week van de Klank doet dienst als bewijs).
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Deelnemingsformulier
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