
Soundpiece; geluidsinstallatie onder Schouwburgplein
Sinds 2006 ligt onder de vloer van het Schouwburgplein in Rotterdam een geluids

installatie. Soundpiece werd in het kader van Poetry International Festival aangelegd 

door de kunstenaars Jasper Niens, Kamiel Verschuren en Thijs Ewalts met medewerking 

van V2_, Institute for the Unstable Media in Rotterdam.

Een nieuw cultureel ‘podium’ in Rotterdam
Rotterdam Festivals heeft de ambitie om Soundpiece continu in te zetten voor het 

verspreiden van geluidsfragmenten, die verbonden zijn met het culturele leven  

in Rotterdam. Hiermee wordt het profiel van het Schouwburgplein als stedelijke,  

culturele foyer voor de stad Rotterdam versterkt én ontstaat een nieuw ‘podium’ voor 

kunst en cultuur in Rotterdam. De programmering van Soundpiece wordt meegenomen 

in de agenda van het Rotterdams Uitburo (www.rotterdamsuitburo.nl).

Laat het culturele leven horen!
Rotterdam Festivals nodigt culturele instellingen, festival organisatoren, geluids

kunstenaars, creatieve bedrijven en opleidingen uit om gebruik te maken van  

Soundpiece. Specifieke geluidsfragmenten zoals gedichten en interviews zijn  

geschikt, maar denk ook aan live streaming van concerten of manifestaties die 

elders in de stad plaatsvinden. 

Contact
Het dagelijks beheer van Soundpiece is in handen van David Dooghe in samen 

werking met V2_. Het beheer is te bereiken via soundpiece@rotterdamfestivals.nl  

of op 06 18 47 35 70. Op de achterzijde staat hoe en onder welke voorwaarden u  

gebruik kunt maken van Soundpiece. 

Soundpiece wordt mede mogelijk gemaakt door Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Gemeentewerken Rotterdam. 
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Technisch fiche 
Soundpiece bestaat uit 32 speakers (aquila 50 black, 50 watt 

(100 watt Max), 8 ohm, compromising bass, midrange, 

crossover and tweeter), verdeeld over 4 kanalen. 

De speakers bevinden zich in een vlak van 30 bij 31,6 meter  

ten noorden van de waterpartij. Verder bestaat Soundpiece  

uit een 19 inch amplifier rack, 1 voorversterker en 4 monoblock 

van 150 watt en een computer welke verbonden is met het 

internet en het geluid op de speakers regelt.

Afspeelmogelijkheden
1.  De gebruiker levert het geluidsfragment vooraf aan  

en het wordt op een afgesproken tijdstip afgespeeld.

2. De gebruiker streamt live over het internet. 

Gebruik van Soundpiece
Stap 1. 

De gebruiker reserveert minimaal 2 maanden van tevoren af

speeltijd bij de beheerder van Soundpiece. Geluidsfragmenten 

kunnen ook op terugkerende tijden worden geprogrammeerd. 

Bij de reservering is voldaan aan alle voorwaarden tot gebruik 

van Soundpiece (zie hieronder). De beheerder heeft het  

recht tot weigering van content indien niet wordt voldaan  

aan deze voorwaarden. 

Stap 2. 

De beheerder organiseert uit alle aanvragen een afspeelschema 

en kijkt naar mogelijke dubbele boekingen. Bij dubbele boekingen 

wordt de gebruiker op de hoogte gesteld en gekeken of er een 

alternatief afspeelmoment is.

Stap 3.  

De definitieve content en het afspeelschema worden goedge

keurd door een team van experts. Na deze goedkeuring wordt 

de gebruiker op de hoogte gesteld en wordt het programma 

verspreid via de agenda van het Rotterdams Uitburo. 

Gebruiksvoorwaarden 
•	 	Het	gebruik	is	een	culturele	activiteit	op	zich	of	sluit	aan	 

bij culturele activiteiten in Rotterdam

•	 		Bij	de	reservering	van	afspeeltijd	wordt	vermeld	

   het doel van het gebruik 

   de relatie met Rotterdam

   de beoogde doelgroep

•	 	De	content	van	het	geluidsfragment	is	niet	commercieel	

van aard, maar kan op een artistieke en creatieve manier 

wel bijdragen aan de communicatie rondom een culturele 

activiteit

•	 	De	gebruiker	is	verantwoordelijk	voor	het	tijdig	aanleveren	

van geluidsfragmenten. Vooraf aangeleverde fragmenten 

dienen mp3formaat te zijn. Live audiostreams dienen  

http streams te zijn en als mp3 gecodeerd te zijn

•	 	De	gebruiker	is	verantwoordelijk	voor	de	inhoud	van	de	 

content (het is verboden enige vorm van beledigende  

content via Soundpiece af te spelen)

•	 	De	content	wordt	op	fluisterniveau	afgespeeld	op	het	

Schouwburgplein, en is dus alleen hoorbaar voor diegene 

die zich boven en rondom Soundpiece bevindt. In verband 

met de geluidskwaliteit van de content is het belangrijk 

rekening te houden met het feit dat lage tonen makkelijk 

wegvallen in het stadsgeluid

•	 	De	gebruiker	van	Soundpiece	is	verantwoordelijk	voor	 

de regeling en betaling omtrent auteursrecht en naburige  

rechten bij het afspelen op Soundpiece  

(contactpersoon Buma Stemra: Roel Wattimena,  

Roel.Wattimena@bumastemra.nl, (023) 79 97 99 9)

•	 	Indien	de	Soundpiece	wordt	gebruikt	ter	ondersteuning	

van een culturele activiteit welke een vergunning van de 

dienst horeca en evenementen vereist, moet u dit gewenste 

gebruik meteen bij de vergunningaanvraag vermelden

positie
Soundpiece

Pathe

De Doelen

De Rotterdamse Schouwburg

ZO MAAKT U GEBRUIK VAN SOUNDPIECE

Rotterdam Festivals coördineert het evenementenbeleid  
in Rotterdam en stimuleert de cultuurparticipatie van Rotterdammers.  

Wij realiseren een karakteristiek festivalaanbod en een breed publiek voor kunst en cultuur in Rotterdam.
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