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Na afloop van de concerten Varèse

galmt in het laag tien, twaalf seconden

3 60" werd Jan Panis gefeliciteerddoor

door. Een fantastischeffect.Maar n'an-

musici. Er was een mannenkoor. Een

de meestkritische mensen die ie in het

neer ie daar snelle,gepunctueerdemu-

pianosolo.Een Íluitiste zou middenin de

muziekvak tegenkomt: musici, dirigenten

ziek gaat spelen.dan wordt het één grote

hal een fluitsolo spelen.En er was niet

en componisten.Iedereenwas onder de

brij.'En snellemuziek met veel slagrverk.

te vergetenhet elektronischewerk. Voor

indruk van de fenomenaleakoestiekin

dat is nou luist Varèse.Hii is bekendvanwege zijn kleinere elektronischewerk.

het befaamdePoènteElectronirlrre
uit

maar zijn grote stukken grenzen eerder

Énde ltotn'Espnce
moest een surround

de Gashouder.Ook de pers was uitermate
enthousiast. 'We hebben er een concert-

blesworden uitgevoerd,rnet 8 tot 30

1 9 5 8 en voor de nieuw georkestreerde

zaal bij', was de reactie.Zelf was hij ook

aan het megalomane.Zijn symfonieor-

systecmkomen orn het geluid in spiralen

gelukkig met hct resultaat, al moet hij

kest kent een bezettingvan 1 l0 musici,

te iaten bewegen.

achteraf bekennendat ecn lichte paniek

te groot voor normale podia. De violen

Het was alsof iemand had beslotenom

hem even had bevangentoen hij zich

spelenIetterlijk de tweedeviool want

in een immense,galmendekathedraal

realiseerdewelke opdracht hij kreeg van

tientallen slagwerkersen koperblazers

zowel extrecm grote orkestmuziekals

festivalleiderPierre Audi. Want Edgar

maken de dienst uit. Dit grote en luid

de kleinst mogelijkekamermuziek ten

V:rrèsein de Gashouder,was dat niet

klinkende orkest zou in de gashouderop

gehore te brengen. En dan ook nog elek-

vragen om problemen?
fan Panis: 'Die gashouderheeft een gi-

een podium zitten voor een halfronde

tronische muzick in surround. En alles

tribune met duizend toeschouwers.Voor

moest perfectklinken.

gantischenagalm. Eén klap op een pauk

hen zou ook Varèseswerh vcrorerrser[-

Jan Panis beseftedat hem drie dingen
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te doen stonden.Hij moest de nagalm

zegtlan Panis. Daarom begon hij zijn

bleek de compiete voorraad nodig in de

indammen om het grote orkestgeluidtot

geluidsontwerp niet met luidsprekersof

Amsterdam ArenA voor een concert

ziin recht te laten komen. Hij rnoesteen

microfoons maar met een plan om de

van de Toppers.In overleg met de leve-

manier vinden om ensembles,koor en

nagalm te temmen. Hij moest een grote

rancier werd een alternatief gevonden >

fluitsolo te versterken.zonder dat het in

hoeveelheiddemping aanbrengen en hij

schril contrast zou staan met dat enorme

wist artistiek coórdinator Lieven Bertels

orkest.En hij moest een surround sys-

te overtuigen dat het welslagenhiervan

teem ontwerpen. Dat laatstewas onder

cruciaal zort zijn voor het hele project.

Doschawol

Texlnt

dezeomstandighedennog de eenvoudig-

Zonder die demping was de zaal in feite

63

0,33

0,47

ste opgave,tenminste als de galm kort

ongeschikt voor Varèse.Dus kwam er

125

0,5

0,99

genoegzouzijn. De eersteuitdaging was

budget, overigenseen bijzonder klein

dus de akoestiek.Daarna moest hii een

250

0,88

bedrag op het totaal.

1,1

onhoorbare versterking zien te realise-

Wat hij op het oog had waren de ltal.fles

500

0,91

1

ren.

van Txlnt. een nog vrij nieuw concept

tabel1.
Frequentiein Hz

1000

0,95

0,98

0,98

0,98

van mobiele dempingsmaterialen.Ze

2000

Van gashouder tot conceÍtzaal
'Ik wilde proberen om de galm op een

zijn speciaalontworpen voor locatieprojecten en kennen een goededemping

4000

0,99

0,99

8000

0,99

0,99

natuurlijke manier aan te pakken',

over het hele frequentiegebied.Helaas

16000

0,99

0,99
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in Doscha schapenwol. De Txlnt bnfles
zijn gebaseerdop diezelfdewol omdat
die niet ieukt, milieuvriendelijk en
brandvertragend is, en meermalen te
gebruiken. Alleen heeft Txlnt een veel
Alles bij elkaar duurde het ophangen

heel klein beetje concertgebouwgalnr
te zetten met de Altiverb. Daar knapte

meer Doschawol nodig zou ziin om

niet veel langer dan een halve dag. Jan
Panis:'Toen ik binnenkwam en in miin

hetzelfdeeffect te bereiken als met Txlnt.
Uiteindelijk werd ruim 500 m2 wol ( 100

handen klapte, wist ik dat het goedzat.
Ook tiidens de repetitiesbleek de akoes-

gashouder is geweestbegrijpt hoe n'onderlijk dat klinkt: dat er een beetje galm

mm dik, in strokenvan 1,5 x 7 meter)

tiek geweldig.We hadden minder wol

bij moest.

opgehangen tussen de pijlers van de

gebruikt dan volgens de berekening
nodig n'as. maar dat pakte heel gunstig

onhoorbareversterking

betere absorptie in het Iaag (tabel 1 ),
wat betekendedat er 50 tot 60 procent

gashouder,in 18 vakken achter de tribune (niet achter het orkest). Vóór de
Doscha stroken werd wollen doek ge-

uit. Op de eerste avond met publiek was

hangen, in dikke plooien, waardoor het

het zelfsietsie té droog. op de tweede
avond heb ik dat gecompenseerddoor op

ook nog een feestelijkeuitstraling kreeg.

de achterstesurround luidsprekerseen

=?
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De Gashouder(oppervlak2500 mr) met podium en tribune. I IIKENING:

r 8

2009
| Z | C H I L | J NNERN. . 1 2 ó| SEPT EM BER

het nog net iets van op.'Wie ooit in de

Voor Jan Panis, gespecialiseerdin klassiekeen akoestischemuziek, betekent
geluid versterkendat hij het origineel
zoveelmogelijk intact laat. 'De grootste

slaanvlakvoof
Omniwaves
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voldoeninggeefthet mij als de mensen

op de grond. de viif andcrc hangcn

wen op wat ili doe. Nu hadden we direct

niet in dc gaten hebbcn dat het versterlit

daar vcrticaal boven.op ongeveerzes

contact over de balans.Zoietsheb ik

is.' Hij wist dat hij aan het grote orliest

meter.Dat is alles.Maar clcimpact is

nog niet eerder rneegemaakt.Hii gal'

nauwelijhsiets zou hoevcn clocn,mis-

omgekeerdevenredig aan het weinig

mij aanwijzingen wat harder of zachter

schien een enliel slagwerliinstrument
optillen. 'Maar de ensernblesmoestili

imposante uiterlijh. Werlien rnet deze

rnoestin een passagL..
dat noteerdeih

luidsprekersis totaal andersdan ruet

dan in de partituur. Ik lion op een unie-

groter rnalien, orndat die anders weg

lie nanier rnet hem colnmuniceren.'

zouden vallen tegenoverde orlieststuli-

conventioneleluidsprekcrs.Punt een.
je hoort de luidsprelicrniet. Het geluid

lie'n.Hetzelfdegold voor het rnannen-

is aanwezig in de ruimte cr.rlilinkt alsof

In het begin mocst hij wel even wennen
aan hct nicuwc systeem.'Bij gewone

Iioor. En ooli van de Íluitsolo zou zonder
Hii had cluseen luiclspreliersvsteern

het onversterlit is. Een pianosolo hoor
je uit de richting van dc piruro liornen.
ongeachtwaar je op de tribunc zit. Ecn

conusluidspreliers
bcn jc gcwenddat
je meteenverschil(in lilanli!)hoort als
je iets doet. Nu hoefdcik allcenmaar

Iroclig.Maar Iuidsprcliershebbennade-

bijzondereeigenschapis ook dat het niet

balans te rnalien. Zonclerclclayen

lcn. Jc moct zc hccl preciesinstalleren

rondzingt.De fluitistc specldezonder

bijna zonder cqualising.want de zaal

en inregclen.anclershoor je I'retgeluid

zelf klonk al prachtig. Het grotc man-

uit de luidspreliersliomen in plaats

probleernmiddenin dc hal. fan Panis:
'Dat was fantastisch,ook voor clcÍlui-

vanaf hct pocliurn.Het lilinlit nooit op

tiste zelf, want zij stonclgewoon in haar

De piano vond ili briljant. ln hct mooie

vc'rsterkinghec'lweinig overblijvcn.'

nenkoor klonli helcleren natuurlijli.

alle plaatscr.rin dc zaal hetzelfde.En

eigengeluid,via clcluidspreliers.leder-

was dat hct publieli niet wist waar nou

bovendien lileuren luiclspreliershet

ccn verweichtdat hct gaat rondzingeu.

geluidsversterkingwerd gebruilit cn

geluid altiid een beetjc.tcnvijl hii een

ma:ir dat gebeurtclusnict.'

waar niet. lli liol-rhc't concert helcrraal

zo natuurlijh rnogelijlieversterliing

Verclcrlilinht dit systeemvoor en achtcr

v e r s t e r l i t 'ror p r r r i j nt 'i g c r tr r t a n i c r z. r r

n ilde. Hij had in clclilcinc zaal van het

clcluidsprekers hetzelfdc.Ooli dirigent

natuurlijli nlogclijlien dat zonder noc-

Concertgebouwal eensgewcrlit mct hct

Peter Eótvós stond dus in het verstcrktc
gcluicl.'Ili heb zeldenzo gcdetaillccrd

tlenswaardige's\r/cctspots'
voor het

Bloornline luidspreliersl,stcern,clat cen
zeliereIaam hecft verworven als 'cleonhoorbarc luidsprclier'.Ooli van collega's

breedzittendepublicli.' <

Varèsegt'hool-tl'.rrtcrlitclrij op err ccrr

I'roorclchij positicve ervaringen over dit

tutooiercomplimcnt lion fan Panis niet
lirijgen. Panis: 'Ili clcnli nic.t dat hij het

nogal rcvolutionaireconceptr.Jan Panis

principe van dezeluidsprelicrs liende.

bcslootoln hct crop te wagen.

maar de balansclieik meralitewas de

Wat hij uiteindelijli hceft gcbruilit zijn

balanscliehij hoorde!Normaal staat

elf kleine.zwarte luiclsprekerties.
Zes

cledirigent aan de anderc kant van de

staan horizonteralop een vloerstaticl;e

luidspreliers cn moet hij rnaar vertrou-

luidsprekersysteem
is vorigjaarge' HetBloomline
bruiktom hetorkestte verstefken
6i) Lichtis de machinevanDeVeenÍabriek,
in eengrotehangarVerderop
i n di t nummeÍvertelLeo
t de K l erkmeeroverzi j n
'onhoorbare
luidspreker'.
Hijpresenteerde
hetconcept
ooktijdensde VPT-themadag
Allesoverluidsprekers.
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D00R:JOSVANDt HAIERD

DeonhooÍbaÍe
luidspÍeker
In de Gashouderwerkte Jan Panis met het

openingshoek dan gewone luidsprekers.

kanalen. Jan Panis gebruikte vijf kanalen

Bloomline luidsprekersysteem.De man

Hii werkt niet als een toeter, maar straalt
breedrondom 1.

LLCRRen stuurde gewoon links en rechts

achter dit concept is Leo de Klerk, opnameleider en studiotechnicus. 'Bij stereoheb je

Na de nodige experimenten en luisterproe-

De OmniWavesmoeten wel volgensvoor-

het bestegeluid wanneer je op gelijke af-

ven had De Klerk een derde en beslissende

schrift geplaatstworden. Ze moeten onder
een hoek van 90o staan. De minimale

uit de mengtafel.

stand van de luidsprekerszit', zegthij.'Dat

ingeving: hij plaatste twee OmniWavesop

komt omdat we in het horizontale vlak

een bepaaldeaístand boven elkaar onder

afstand tussen de bovensteen onderste

twee-orig zijn. We horen binauraal.'De

een hoek van 90o. De een horizontaal, de

bedraagt 1,5 tot 2 meter, anders gaan de

minieme verschillen in geluid tussen ons

ander verticaal. Beidekrijgen hetzelfde

luidsprekersteveelcorreleren. De maxima-

Iinker- en rechteroor zijn voor de hersenen

signaal toegevoerd.Verrassendgenoeg

le afstand bedraagt 5,5 tot 6 meter, anders

voldoendeom te bepalen waar het geluid

horen we nu tussen dezeluidsprekerseen

koppelenze niet meer.In het horizontale

vandaan komt. Als nu twee luidsprekers

stabielfantoombeeld
dat los lijkt te staan van

vlak luistert de aístand niet nauwer dan bii

hetzelfdegeluid weergeven,dan Iijkt het

conventionele systemen.

geluid uit een punt te komen ergenstussen

de werkelijke geluidsbronnen.
'Het mooie is, dat als je twee of meer

de luidsprekersin. Het komt als het ware

van dezeverticalefantoombronnennaast

6een rondzingers

los van de luidsprekers,vandaa-rhet begrip

elkaar gebruikt, ook in het horizontale

Wonderlijk genoeg zingt dit systeem niet

fantoomgeluid.Op de sweetspoÍ,op gelijke
afstand van beide luidsprekers,werkt dat

vlak géén interferentie optreedt tussen

rond. In de Gashouderstond de fluitiste

dezefantoombronnen en de werkeliike

voor de luidsprekers,zonder enig probleem.

het beste.

Wonderlijk is ook dat je de pi

Maar hoe zit dat in het veruca-

ano blijft horen waar hij staat,

le vlak? De Klerk: 'Daar hebben
we geen binaurale oriëntatie.

waar je ook op de tribune zit:
je hoort het instrument, niet

In het verticale vlak werkt het

de luidspreker.Al dezeeigen-

richtinghoren één-orig, ofwel

schappenmaken het Bloomline

monauraal. Onze hersenen

systeem geschikt voor klassieke

gebruiken daar de hoekaÍhan-

muziek of theater, wanneer een

kelijke verkleuringen van de

natuurlijk geluid en optimale

oorschelp voor.' Bij één-orig

interactie met de zaalakoestiek

horen is'stereo'of 'fantoom-

voorop staan. Omdat het op

geluid'dus onmogelijk.Of toch

het podium hetzelfdeklinkt als

niet?Die vraag [ascineerde

in de zaal zijn monitoren dan

hem en was feitelijk de eer-

meestaloverbodig.

ste stap naar het Bloomline
concept:kun je in het verti-

De theorie achter dit hele fe-

cale vlak een ruimtelijk stabiel

zoek.De Klerk suggereertdat

fantoombeeld creëren?

het systeem wellicht de HRIR

nomeen verdient nader onder-

weet af te vlakken - de Head
Geen sweet spot

RelatedImpulse Response,de

Met een gewoneconusluid-

hoekaÍhankelijkeverkleuring

sprekerkan dat niet. Die werkt

van de oorschelpwaarmee we

als een toeter.De richtwerking

Bloonr

IEODEKTERKI

monauraal lokaliseren.Dat het

is zo sterk dat we de luidspreker

werkt in het binaurale bereik

ook met één oor gemakkelijk

zou komen omdatwe vanwege

lokaliseren.De Klerk koos daarom voor
een ontwerp dat al in de jaren dertig is toe-

luidsprekers',zegt De Klerk. fe hoort dus

het verticale fantoomeííect de werkelijke
geluidsbronnen

gepast,onder andere door Philips: de orn-

alleen nog fantoombronnen en niet de
luidsprekerszelf.Nu kun je dus ook een

gekeerdeconus. Dat was de tweedestap.

stereoof een LCR-systeemmaken zonder

nog lang niet. <

Hij bouwde een luidspreker met omgekeerdeconus en plaatste daar een tweeter

sweetspoÍsof verkleuring. Op het Centre
kanaal kun je hetzelfdesignaal zetten als

in voor de hoge tonen. De met dit tweeweg

LR want de verticale fantoombronnen

chassisuitgerusteOrrrrriWnve
is volgens

zitten elkaar niet in de weg. Het geluid blijft

De Klerk meer coherentover een srotere

natuurlijk klinken ongeacht het aantal

niet lokaliseren. Dát het

werkt is zeker, maar hoe het precies werkt

1 V oorde kenners:
de B l ooml i ne
Omni w ave
w oÍdt
metde handvervaardi gd
ui t speci aal
doorÍabrik ant
KEF
ontw i kkel de
onderdel en.
D eoverdracht
w oÍdtop
45{"} oÍÍ-axisgeoptimaliseerd
waardooreen ÍotatiesymmetÍi sch
aÍstral i ngsvlontstaat.
ak
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