
I

I
, t l
: r t

b
I

;È- j , r  r

hË":- !1

Na afloop van de concerten Varèse

3 60" werd Jan Panis gefeliciteerd door

de meest kritische mensen die ie in het

muziekvak tegenkomt: musici, dirigenten

en componisten. Iedereen was onder de

indruk van de fenomenale akoestiek in

de Gashouder. Ook de pers was uitermate

enthousiast. 'We hebben er een concert-

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

gelukkig met hct resultaat, al moet hij

achteraf bekennen dat ecn lichte paniek

hem even had bevangen toen hij zich

realiseerde welke opdracht hij kreeg van

festivalleider Pierre Audi. Want Edgar

V:rrèse in de Gashouder, was dat niet

vragen om problemen?

fan Panis: 'Die gashouder heeft een gi-

gantische nagalm. Eén klap op een pauk

galmt in het laag tien, twaalf seconden

door. Een fantastisch effect. Maar n'an-

neer ie daar snelle, gepunctueerde mu-

ziek gaat spelen. dan wordt het één grote

brij.'En snelle muziek met veel slagrverk.

dat is nou luist Varèse. Hii is bekend van-

wege zijn kleinere elektronische werk.

maar zijn grote stukken grenzen eerder

aan het megalomane. Zijn symfonieor-

kest kent een bezetting van 1 l0 musici,

te groot voor normale podia. De violen

spelen Ietterlijk de tweede viool want

tientallen slagwerkers en koperblazers

maken de dienst uit. Dit grote en luid

klinkende orkest zou in de gashouder op

een podium zitten voor een halfronde

tribune met duizend toeschouwers. Voor

hen zou ook Varèses werh vcror errser[-

bles worden uitgevoerd, rnet 8 tot 30

musici. Er was een mannenkoor. Een

pianosolo. Een Íluitiste zou middenin de

hal een fluitsolo spelen. En er was niet

te vergeten het elektronische werk. Voor

het befaamde Poènte Electronirlrre uit

1 9 5 8 en voor de nieuw georkestreerde

Énde ltotn'Espnce moest een surround

systecm komen orn het geluid in spiralen

te iaten bewegen.

Het was alsof iemand had besloten om

in een immense, galmende kathedraal

zowel extrecm grote orkestmuziek als

de kleinst mogelijke kamermuziek ten

gehore te brengen. En dan ook nog elek-

tronische muzick in surround. En alles

moest perfect klinken.

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

indammen om het grote orkestgeluid tot

ziin recht te laten komen. Hij rnoest een

manier vinden om ensembles, koor en

fluitsolo te versterken. zonder dat het in

schril contrast zou staan met dat enorme

orkest. En hij moest een surround sys-

teem ontwerpen. Dat laatste was onder

deze omstandigheden nog de eenvoudig-

ste opgave, tenminste als de galm kort

genoeg zouzijn. De eerste uitdaging was

dus de akoestiek. Daarna moest hii een

onhoorbare versterking zien te realise-

ren.

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

natuurlijke manier aan te pakken',

zegtlan Panis. Daarom begon hij zijn

geluidsontwerp niet met luidsprekers of

microfoons maar met een plan om de

nagalm te temmen. Hij moest een grote

hoeveelheid demping aanbrengen en hij

wist artistiek coórdinator Lieven Bertels

te overtuigen dat het welslagen hiervan

cruciaal zort zijn voor het hele project.

Zonder die demping was de zaal in feite

ongeschikt voor Varèse. Dus kwam er

budget, overigens een bijzonder klein

bedrag op het totaal.

Wat hij op het oog had waren de ltal.fles

van Txlnt. een nog vrij nieuw concept

van mobiele dempingsmaterialen. Ze

zijn speciaal ontworpen voor locatiepro-
jecten en kennen een goede demping

over het hele frequentiegebied. Helaas

bleek de compiete voorraad nodig in de

Amsterdam ArenA voor een concert

van de Toppers. In overleg met de leve-

rancier werd een alternatief gevonden >

tabel 1.

Frequentie in Hz Doscha wol Texlnt

63 0,33 0,47

125 0,5 0,99

250 0,88 1,1

500 0,91 1

1000 0,95 0,98

2000 0,98 0,98

4000 0,99 0,99

8000 0,99 0,99

16000 0,99 0,99
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in Doscha schapenwol. De Txlnt bnfles

zijn gebaseerd op diezelfde wol omdat

die niet ieukt, milieuvriendelijk en

brandvertragend is, en meermalen te

gebruiken. Alleen heeft Txlnt een veel

betere absorptie in het Iaag (tabel 1 ),

wat betekende dat er 50 tot 60 procent

meer Doscha wol nodig zou zi in om

hetzelfde effect te bereiken als met Txlnt.

Uiteindelijk werd ruim 500 m2 wol ( 100

mm dik, in stroken van 1,5 x 7 meter)

opgehangen tussen de pijlers van de

gashouder, in 18 vakken achter de tri-

bune (niet achter het orkest). Vóór de

Doscha stroken werd wollen doek ge-

hangen, in dikke plooien, waardoor het

ook nog een feestelijke uitstraling kreeg.

Alles bij elkaar duurde het ophangen

niet veel langer dan een halve dag. Jan

Panis: 'Toen ik binnenkwam en in miin

handen klapte, wist ik dat het goedzat.

Ook tiidens de repetities bleek de akoes-

tiek geweldig. We hadden minder wol

gebruikt dan volgens de berekening

nodig n'as. maar dat pakte heel gunstig

uit. Op de eerste avond met publiek was

het zelfs ietsie té droog. op de tweede

avond heb ik dat gecompenseerd door op

de achterste surround luidsprekers een

heel klein beetje concertgebouwgalnr

te zetten met de Altiverb. Daar knapte

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

gashouder is geweest begrijpt hoe n'on-

derlijk dat klinkt: dat er een beetje galm

bij moest.

onhoorbare versterking
Voor Jan Panis, gespecialiseerd in klas-

sieke en akoestische muziek, betekent

geluid versterken dat hij het origineel

zoveel mogelijk intact laat. 'De grootste

1 Zes Bloomline Omniwaves slaan vlak voof

het podium (in de middelste posit ie zi jn het

cr twee) en vi j Í  hangen daat recht boven aan

ccn lruss, op ongeveer 5,5 m hoogte. Ze wer

den aangestuurd door d8b D1 2 verslerkers.

2 In het midden hangt 'voor de zekerheid' ee I

clustert je van d8b Q7 luidsprekers. Ze zi jn bi in:r

niet gebruikt.
3 Voor de uitvoering van het befaamde

I''oëme Electrontgue uit 1958, oorspronkelijk
gecomponeerd voof het Phi l ips pavi l joen

ti jdens de lvefeldtenloonstel l ing in Brussel,

moest er een suriound systcem komen om

het geluid boven hel publ iek 3D te projec-

teren. Jan P.-:nÍs l iet ronclom op 4 hoeken

iurdsprekers ophanqen 0p een hoogte van ! l

metei (bi j  pi i ler 8, 18, 71 en 37\. En een plui ;r ,
luidsprekets in het midden die naar benedclr

kekeÍr, 13 metet hoog boven het publ iek. Al

deze luidsprekers rvaren d8b Q7.
Voor het nreuw georkestteerde íuk Étr"ide
pouí [spate, dal in Amsleldam zi jn wereld-
première beleetde, werd een oude droom vat:

Varèse gere.: l iseerd door op de r, ' loer in de'

zelïde hoeken hicraan nog eens vier dubbele

sefs q7 toe te voegen, i t ,aatdoot met behulp

van speciaal hiervoor gematl(te À' lAX/i [45P

sof t l" .r .r  rc. arht i  f i  stÍ  u mentgroepen vol gens
p.rÍt i t l rur in spiraien naar boven en beneden

k0Ílden b€!\,eqcr.
4 De Dosctr. :  lvol was opgehangen tussen
pi j ler  l2 en pi j lc t  37.
5 Aan de qÍoene tfussen hingen de vtdeo-

schermen. de blauit ,e t f  ussen H/.1Íe n voor het

l icht .

De Gashouder (oppervlak 2500 mr) met podium en tribune. I IIKENING: TlE00 wltscHuT, HottAND tEsrlvAt. I
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voldoening geeft het mij  als de mensen

niet in dc gaten hebbcn dat het versterlit

is. '  Hi j  wist dat hi j  aan het grote orl iest

nauweli jhs iets zou hoevcn clocn, mis-

schien een enliel slagwerliinstrument

opti l len. 'Maar de ensernbles moest i l i

groter rnalien, orndat die anders weg

zouden vallen tegenover de orlieststuli-

lie'n. Hetzelfde gold voor het rnannen-

Iioor. En ooli van de Íluitsolo zou zonder

vc'rsterking hec'l weinig overblijvcn.'

Hii had clus een luiclspreliersvsteern

Irocl ig. Maar Iuidsprcl iers hebben nade-

lcn. Jc moct zc hccl precies instal leren

en inregclen. anclers hoor je I ' ret geluid

uit de luidspreliers liomen in plaats

vanaf hct pocliurn. Het lilinlit nooit op

alle plaatscr.r in dc zaal hetzelfde. En

bovendien lileuren luiclspreliers het

geluid alt i id een beetjc. tcnvi j l  hi i  een

zo natuurlijh rnogelijlie versterliing

n ilde. Hij had in clc lilcinc zaal van het

Concertgebouw al eens gewcrl i t  mct hct

Bloornline luidspreliersl,stcern, clat cen

zeliere Iaam hecft verworven als 'cle on-

hoorbarc luidsprcl ier ' .  Ooli  van col lega's

I'roorclc hij positicve ervaringen over dit

nogal rcvolut ionaire conceptr. Jan Panis

bcsloot oln hct crop te wagen.

Wat hij uiteindelijli hceft gcbruilit zijn

elf  kleine. zwarte luiclsprekert ies. Zes

staan horizonteral op een vloerstat icl ;e

op de grond. de vi i f  andcrc hangcn

daar vcrt icaal boven. op ongeveer zes

meter. Dat is al les. Maar clc impact is

omgekeerd evenredig aan het weinig

imposante uiterlijh. Werlien rnet deze

luidsprekers is totaal anders dan ruet

conventionele luidsprekcrs. Punt een.

je hoort de luidsprel icr niet.  Het geluid

is aanwezig in de ruimte cr.r lilinkt alsof

het onversterlit is. Een pianosolo hoor

je uit de richting van dc piruro liornen.

ongeacht waar je op de tr ibunc zit .  Ecn

bijzondere eigenschap is ook dat het niet

rondzingt. De f lui t istc speclde zonder

probleern middenin dc hal. fan Panis:
'Dat was fantastisch, ook voor clc Í lui-

tiste zelf, want zij stoncl gewoon in haar

eigen geluid, via clc luidsprel iers. leder-

ccn verweicht dat hct gaat rondzingeu.

ma:ir dat gebeurt clus nict. '

Verclcr lilinht dit systeem voor en achtcr

clc luidsprekers hetzelfdc. Ooli dirigent

Peter Eótvós stond dus in het verstcrktc

gcluicl .  ' I l i  heb zelden zo gcdetai l lccrd

Varèse gt 'hool-t l ' .  rr tcr l i tc lr i j  op err ccrr

tutooier complimcnt lion fan Panis niet

lirijgen. Panis: 'Ili clcnli nic.t dat hij het

principe van deze luidsprelicrs liende.

maar de balans cl ie ik meral i te was de

balans cl ie hi j  hoorde! Normaal staat

cle dir igent aan de anderc kant van de

luidspreliers cn moet hij rnaar vertrou-

wen op wat ili doe. Nu hadden we direct

contact over de balans. Zoiets heb ik

nog niet eerder rneegemaakt. Hii gal'

mij aanwijzingen wat harder of zachter

rnoest in een passagL.. dat noteerde ih

dan in de part i tuur. Ik l ion op een unie-

lie nanier rnet hem colnmuniceren.'

In het begin mocst hij wel even wennen

aan hct nicuwc systeem. 'Bi j  gewone

conusluidsprel iers bcn jc gcwend dat
je meteen verschi l  ( in l i lanl i !)hoort als
je iets doet. Nu hoefdc ik al lcen maar

balans te rnalien. Zoncler clclay en

bi jna zonder cqualising. want de zaal

zelf  klonk al prachtig. Het grotc man-

nenkoor klonli helcler en natuurlijli.

De piano vond i l i  br i l jant. ln hct mooie

was dat hct publ iel i  niet wist waar nou

geluidsversterking werd gebruilit cn

waar niet. lli liol-r hc't concert helcrraal

verster l i t ' r r  op rrr i jn t ' igcrt  r r tanicr .  zrr

natuurl i j l i  nlogcl i j l i  en dat zonder noc-

t lenswaardige's\r/cctspots'  voor het

breed zit tende publicl i . '  <

' Het Bloomline luidsprekersysteem is vorig jaar ge-
bruikt om het orkest te verstefken 6i) Licht is de machi-
ne van De VeenÍabriek, in een grote hangar Verderop
in di t  nummeÍ vertel t  Leo de Klerk meer over z i jn
'onhoorbare luidspreker'. Hij presenteerde het concept
ook tijdens de VPT-themadag Alles over luidsprekers.
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De onhooÍbaÍe luidspÍeker
In de Gashouder werkte Jan Panis met het

Bloomline luidsprekersysteem. De man

achter dit concept is Leo de Klerk, opname-

leider en studiotechnicus. 'Bij stereo heb je

het beste geluid wanneer je op gelijke af-

stand van de luidsprekers zit', zegthij.'Dat

komt omdat we in het horizontale vlak

twee-orig zijn. We horen binauraal.'De

minieme verschillen in geluid tussen ons

Iinker- en rechteroor zijn voor de hersenen

voldoende om te bepalen waar het geluid

vandaan komt. Als nu twee luidsprekers

hetzelfde geluid weergeven, dan Iijkt het

geluid uit een punt te komen ergens tussen

de luidsprekers in. Het komt als het ware

los van de luidsprekers, vandaa-r het begrip

fantoomgeluid. Op de sweet spoÍ, op gelijke

afstand van beide luidsprekers, werkt dat

het beste.

Maar hoe zit dat in het veruca-

le vlak? De Klerk: 'Daar hebben

we geen binaurale oriëntatie.

In het verticale vlak werkt het

richtinghoren één-orig, ofwel

monauraal. Onze hersenen

gebruiken daar de hoekaÍhan-

kelijke verkleuringen van de

oorschelp voor.' Bij één-orig

horen is'stereo' of 'fantoom-

geluid'dus onmogelijk. Of toch

niet? Die vraag [ascineerde

hem en was feitelijk de eer-

ste stap naar het Bloomline

concept: kun je in het verti-

cale vlak een ruimtelijk stabiel

fantoombeeld creëren?

Geen sweet spot

Met een gewone conusluid-

spreker kan dat niet. Die werkt

als een toeter. De richtwerking Bloonr
is zo sterk dat we de luidspreker

ook met één oor gemakkelijk

lokaliseren. De Klerk koos daarom voor

een ontwerp dat al in de jaren dertig is toe-

gepast, onder andere door Philips: de orn-

gekeerde conus. Dat was de tweede stap.

Hij bouwde een luidspreker met omge-

keerde conus en plaatste daar een tweeter

in voor de hoge tonen. De met dit tweeweg

chassis uitgeruste OrrrrriWnve is volgens

De Klerk meer coherent over een srotere

openingshoek dan gewone luidsprekers.

Hii werkt niet als een toeter, maar straalt

breedrondom 1.

Na de nodige experimenten en luisterproe-

ven had De Klerk een derde en beslissende

ingeving: hij plaatste twee OmniWaves op

een bepaalde aístand boven elkaar onder

een hoek van 90o. De een horizontaal, de

ander verticaal. Beide krijgen hetzelfde

signaal toegevoerd. Verrassend genoeg

horen we nu tussen deze luidsprekers een

stabielfantoombeeld dat los lijkt te staan van

de werkelijke geluidsbronnen.

'Het mooie is, dat als je twee of meer

van deze verticale fantoombronnen naast

elkaar gebruikt, ook in het horizontale

vlak géén interferentie optreedt tussen

deze fantoombronnen en de werkeliike

IEO DE KTERK

kanalen. Jan Panis gebruikte vijf kanalen

LLCRR en stuurde gewoon links en rechts

uit de mengtafel.

De OmniWaves moeten wel volgens voor-

schrift geplaatst worden. Ze moeten onder

een hoek van 90o staan. De minimale

afstand tussen de bovenste en onderste

bedraagt 1,5 tot 2 meter, anders gaan de

luidsprekers teveel correleren. De maxima-

le afstand bedraagt 5,5 tot 6 meter, anders

koppelen ze niet meer. In het horizontale

vlak luistert de aístand niet nauwer dan bii

conventionele systemen.

6een rondzingers
Wonderlijk genoeg zingt dit systeem niet

rond. In de Gashouder stond de fluitiste

voor de luidsprekers, zonder enig probleem.

Wonderlijk is ook dat je de pi

ano blijft horen waar hij staat,

waar je ook op de tribune zit:

je hoort het instrument, niet

de luidspreker. Al deze eigen-

schappen maken het Bloomline

systeem geschikt voor klassieke

muziek of theater, wanneer een

natuurlijk geluid en optimale

interactie met de zaalakoestiek

voorop staan. Omdat het op

het podium hetzelfde klinkt als

in de zaal zijn monitoren dan

meestal overbodig.

De theorie achter dit hele fe-

nomeen verdient nader onder-

zoek. De Klerk suggereert dat

het systeem wellicht de HRIR

weet af te vlakken - de Head

Related Impulse Response, de

hoekaÍhankelijke verkleuring

van de oorschelp waarmee we

I monauraal lokaliseren. Dat het

werkt in het binaurale bereik

zou komen omdatwe vanwege

luidsprekers', zegt De Klerk. fe hoort dus

alleen nog fantoombronnen en niet de

luidsprekers zelf. Nu kun je dus ook een

stereo of een LCR-systeem maken zonder

sweet spoÍs of verkleuring. Op het Centre

kanaal kun je hetzelfde signaal zetten als

LR want de verticale fantoombronnen

zitten elkaar niet in de weg. Het geluid blijft

natuurlijk klinken ongeacht het aantal

het verticale fantoomeííect de werkelijke

geluidsbronnen niet lokaliseren. Dát het

werkt is zeker, maar hoe het precies werkt

nog lang niet. <

1 Voor de kenners:  de Bloomline Omniwave woÍdt
met de hand vervaardigd ui t  speciaal  door Íabr ikant
KEF ontwikkelde onderdelen. De overdracht woÍdt  op
45{"} oÍÍ-axis geoptimaliseerd waardoor een Íotatie-
symmetÍ isch aÍstral ingsvlak ontstaat.
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