Over het project

DOELSTELLING & CONCEPT
“Kunnen luisteren” wordt genoemd als een belangrijke muzische en sociale
vaardigheid. Door goed te luisteren, ontdekken we nieuwe dingen, stellen we
onze blik scherp, schaven we ons denkkader bij. Toch blijkt luisteren vaak niet
zo eenvoudig. Onze oren worden Immers overspoeld met voorgesneden koek.
Luisteren is dan vaak een synoniem voor gehoorzamen aan wat mainstream is.
aifoon en MATRIX zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om ons luisteren veel ruimer
te ontwikkelen, om met meer aandacht om te gaan met de dimensies, rijkdom en
reikwijdtes van onze luisterhouding. Al doende leert men, vandaar START TO LISTEN.
Met START TO LISTEN willen we inspiratie en gereedschap aanreiken om dagelijks
actief aandacht te besteden aan de vaardigheid luisteren. We verzamelden een
verscheidenheid aan luisterfragmenten en ontwierpen een bijhorende vragenlijst.
Door te focussen op nieuwe muziek, geluidskunst, soundscape en fieldrecording,
willen we kinderen een heel andere luisterervaring aanreiken dan wat ze dagelijks
horen en hen zo op een brede manier laten groeien in het luisteren.
START TO LISTEN is telkens ook een experiment. We willen samen met de
deelnemende leerkrachten onderzoeken hoe groeien in het luisteren openheid kan
creëren voor ‘het andere’ en ons bewuster laat omgaan met onze eigen akoestische
omgeving. Het is tevens een onderzoek naar chaos, individualiteit en tolerantie.
Er zijn geen strikte formats, afvinklijstjes of vooropgezette antwoorden. De authenticiteit
van verschillende luisteraars wordt bovendien intergenerationeel [leerlingen en
leerkrachten] naast elkaar geplaatst. Iedere manier van luisteren is waardevol: ze
vertelt iets over hoe ik ben en waar ik vandaan kom. We hebben daarom bewust géén
achtergrondinformatie over de fragmenten opgenomen. De ervaring staat centraal, niet
de kennis over het gehoorde kunstwerk of de maker ervan.
START TO LISTEN wordt ontwikkeld door aifoon en MATRIX [Centrum voor Nieuwe
Muziek] en wordt ondersteund door Cera.

LEESVOER
In De Standaard van 14 mei 2016 verscheen een mooi opiniestuk van componiste
Annelies Van Parys en Gaea Schoeters rond monocultuur in het luisteren. [link]

WAT KAN ER BETER?
We krijgen graag feedback op de website! Daarnaast willen we graag een indruk
krijgen van hoe de kinderen START TO LISTEN ervaren hebben. Een mailtje of
telefoontje stellen we erg op prijs.
Is het opzet duidelijk?
Wat vond je van de luisterfragmenten en de vragenlijst?
Heb je praktische problemen ondervonden?
Wat was je ervaring op het vlak van klasmanagement?
Waar zie je ruimte voor verbetering?
Komt START TO LISTEN tegemoet aan een nood die je als leerkracht ervaart?
Heb je plezier beleefd aan dit project?
Ben je zelf gegroeid/gekrompen in het luisteren?
Heb je zelf bedachte vragen gebruikt of nieuwe fragmenten gevonden?
Wat vonden de kinderen van de luisterfragmenten?
Hoe ervoeren de kinderen de vragen en de klasgesprekken?
Vonden de kinderen de luistermomenten fijn?
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OVER DE BEDENKERS
aifoon
aifoon staat stil bij waar zo vaak aan voorbij gegaan wordt, namelijk: het omgevingsgeluid
en het luisteren. Als Gentse kunstenorganisatie realiseren we projecten, vormingen
en artistieke interventies om mensen te laten reflecteren over luisterhoudingen en –
strategieën en zetten daarnaast in op initiatieven rond akoestische ecologie, hoe mensen
in verhouding staan met hun omgeving via geluid en akoestiek.
aifoon wordt structureel erkend door de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent.
http://www.aifoon.org/
MATRIX
MATRIX [Centrum voor Nieuwe Muziek] houdt zich bezig met ‘klassieke’ muziek
van na 1950. Het documentatiecentrum herbergt een ruime collectie aan partituren,
opnames en boeken over muziek sinds 1950. De leeszaal is gratis toegankelijk
en onze medewerkers maken geïnteresseerden graag wegwijs. Daarnaast heeft
MATRIX een gespecialiseerde educatieve werking. We ontwikkelen allerlei
activiteiten om kinderen, jongeren en volwassenen te laten kennismaken met
nieuwe muziek. We werken daarvoor samen met het concertleven, het DKO en het
dagonderwijs en organiseren regelmatig stages.
MATRIX geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Leuven en de KU Leuven.
http://www.matrix-new-music.be/
Met de steun van Cera
Samen met zo’n 400.000 vennoten investeren we in onze samenleving en
bouwen we aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëren
we samen economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken: we
zorgen als belangrijke aandeelhouder voor sterke fundamenten van KBC Groep,
we realiseren positieve impact in onze samenleving, we genieten van unieke
voordelen. Geïnspireerd door de coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen vormen
samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen al meer dan honderd jaar de
basis voor ons ondernemerschap.
Cera, diep geworteld, breed vertakt.
http://www.cera.be/

