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INLEIDING

inspiratie

De eindopdracht voor het 2de jaar Interaction houdt het volgende in. Je 
mag zelf kiezen waaraan je werkt maar het moet interactief zijn. Iets wat 
mij heel sterk interesseert, zijn visuals, vooral visuals die samen met mu-
ziek gecombineerd worden. Als ik naar optredens ga van artiesten die fe-
nomenale visuals gebruiken, geeft mij dit toch die extra ‘wauw’- beleving. 
Vorig jaar met de 2de case heb ik al geëxperimenteerd met visuals die 
reageerden op geluid. Het waren bollen die vielen op een tafel en die rea-
geerden op het volume en de stemtoon van een persoon. Hierop wilde ik 
verder bouwen en er zelf een extra dimensie aan toevoegen. Ik wilde de 
visuals laten verschijnen op de plaats waar de persoon staat. Dit idee had 
ik al heel vroeg in mijn hoofd zitten. Bij de 2de conceptbespreking stel-
den de leerkrachten mij een uitdaging voor namelijk op een evenement 
mijn visuals tonen en dus ook al direct aan een publiek. De uitdaging was 
dat het al in maart af moest zijn. Ik ben deze uitdaging aangegaan en 
ben ook onmiddellijk in actie geschoten. 

Ik ging eerst naar visuals kijken die mij inspireerden. Artiesten zoals 
Porter Robinson, Chemical Brothers, Eric Prydz en Nosaj Thing gebruiken 
hun visuals op zo een manier dat het een unieke beleving op zichzelf is. 
Porter Robinson zijn stijl is een combinatie van anime, pixelart en glit-
chart. Hij creëert een nieuwe wereld en bespreekt deze wereld met zijn 
muziek. Porter had ik deze zomer aan het werk gezien op Pukkelpop en 
het was één van de prachtigste optredens die ik ooit gezien had. Het 
voelde alsof je meegezogen werd in zijn wereld. Het was een soort ver-
haal, eerst zag je de wereld en hoe mooi het was maar later zie je de 
wereld verwoest worden. Mijn punt is niet alleen hoeven visuals daarom 
alleen maar mooi te zijn. Ze kunnen ook een verhaal vertellen en ook 
effectief een conversatie starten. Er zijn heel wat verhalen te vinden op 
het internet over deze visuals en iedereen met hun eigen theorie erach-
ter. 





Chemical Brothers mengen live video met geanimeerde beelden. Ze bren-
gen verschillende gevoelens op zoals vervreemding, maar ook hypnotise-
rende beelden. Ik heb ze nog niet live gezien maar deze zomer komen ze 
ook op Pukkelpop. Ik heb al beelden gezien van hun optreden en ik was 
heel fel onder de indruk. Door de afwisseling van video en animatie geeft 
dit een speelse manier met wat allemaal mogelijk is. 



Eric Prydz gaat een stapje verder met zijn visuals en maakt gebruikt van 
hologrammen. Een gigantisch podium met daarop 3D effecten.

Nosaj Thing maakt gebruik van interactieve visuals die reageren op zijn 
muziek en ook op hoe hij zich beweegt. Hij is één van de weinige arties-
ten die echt bezig is met interactieve visuals en ik heb mijn concept ook 
op heb gebaseerd. 
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Er zijn nog zoveel andere artiesten die hiermee bezig zijn. Maar deze zijn 
toch wel één van de meest indrukwekkende die ik gevonden heb. Nu be-
gon de zoektocht naar wat ik zou gebruiken als mijn visual. Ik ga het niet 
te groot aanpakken omdat mijn kennis om zoiets te programmeren nog 
niet voldoende is. 

OnderzOek

SWOT analyse

Door zelf aanwezig geweest te zijn op optredens waarbij ze visuals ge-
bruiken, zag en voelde ik zelf ook aan dat, zodra de muziek feller begint 
te worden, de visuals dit ook werden. Maar het soort visuals dat meestal 
de meeste indruk achter laat, zijn de explosieve visuals. Ontploffingen, 
vuurwerk en snelle overgangen naar andere clips leverden het meeste 
ervaring op. Ikzelf voelde aan dat dit het meest memorabele moment van 
het optreden was. Ook zag ik het aan de mensen rondom mij. Daarom 
kies ik er ook voor om zelf een soort explosieve visual te maken. v

Sterktes

 - Unieke ervaring voor zowel kijker als speler
 - Op percussie-instrumenten mooiste effect
 - Vernieuwend

Zwaktes

 - Kan niet op elk instrument een mooi effect geven
 - Kan snel fout lopen door alle omstandigheden waaraan het afhan-
kelijk is

Kansen

 - Interactieve visuals zijn populair aan het worden
 - Artiesten gebruiken meer en meer visuals

Bedreigingen

 - Niet overal kunnen interactieve visuals van toepassing zijn
 - Input voor het interactieve deel is heel afhankelijk van volume en 
licht
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COnfrOntatie matrix

TOOLS

What s in  it fOr me?

Het is vernieuwend om interactieve visuals te hebben en veel artiesten 
staan hiervoor open. Artiesten willen een unieke ervaring geven aan hun 
publiek. Dit is een kans waar de interactiviteit sterk op kan inspelen. Alles 
wordt gegenereerd op het moment zelf en niet op voorhand, waardoor dit 
elke performance een andere ervaring gaat geven. 

Artiesten kunnen een prachtige performance geven die niet alleen mooi 
klinkt maar ook er mooi uitziet. Dit geeft een unieke ervaring mee aan 
het publiek. Dit is wat ik ook wil doen met mijn visuals. 

Ik wil mijn kennis in programmeren vergroten en dan meer specifiek de 
kennis in Processing. In Processing zijn er enkele libraries waarmee je 
geluid kan registreren. Ik koos ervoor om met Minim te werken. Deze 
library laat je het geluid omzetten in data en zo kan je het geluid gaan 
visualiseren. Deze kan ook het best het volume herkennen. 

Een andere library die ik gebruikte was Capture. Deze laat je een came-
ra gebruiken en kan de afstand bepalen van de camera en een persoon. 
Maar ik moest ook nog de positie kunnen bepalen en hierop kunnen te-
kenen. De library hiervoor was blobs, een library die via licht contouren, 
objecten en personen detecteert. 

Het vuurwerk heb ik niet helemaal zelf gemaakt. De basisbestanden heb 
ik ergens anders gevonden. Ik moest een heel fysic systeem coderen om 
alles aan het werk te krijgen. Door mijn huidige niveau van coderen en 
mijn beperkte kennis over fysica was het onmogelijk voor mij om dit zelf 
te schrijven. De code die ik gebruik heb, is open source.  Maar deze code 
was perfect om verder op te bouwen. 
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Muzart

kubus kwadraat

Alleen stellen de visuals niet veel voor. Daarom ben ik gaan samenwerken 
met de school Muzart. Ik stelde mijn idee voor en vroeg of ik samen kon 
werken met enkele artiesten. Muzart wou heel graag samenwerken. Ik 
kreeg een marimba- en een drumspeler. Tijdens onze eerste samenkomst 
heb ik mijn vuurwerk laten zien en hebben we gekeken hoe het reageert 
op de instrumenten. Op de marimba reageerde mijn visuals te fel omdat 
deze constant input kreeg door de tonen van de marimba. Bij de drums 
werkte de visuals al beter. Dus mijn idee was om een externe microfoon 
aan de snaren te koppelen zodat de visuals enkel verschenen als er op 
de snaren geslagen werd. De leerkracht muziek stelde voor om er een 
klein toneelstukje van te maken en haalde de dramaleerkracht er ook bij. 
Samen met de leerkrachten heb ik dan een kleine act samengesteld. De 
manier waarop ze de muziek zouden samenstellen, heb ik volledig aan 
hen overgelaten. 

Kubus Kwadraat was de naam van het evenement. Ik zat met een hele-
boel vragen. Hoe ziet de opstelling eruit? Is er genoeg plaats voorzien 
om 2 grote instrumenten neer te zetten? Hoe zit het met projecteren? 
Na een mail naar de organisatoren gestuurd te hebben, gaven ze mij de 
plattegrond door. Het idee voor de opstelling kwam van mij. De marim-
baspeler gaat diegene zijn die de beweging van mijn visuals gaat doen 
en de drummer geeft de input weer. Dus zodra de drummer op de snaren 
tokkelt, verschijnt het vuurwerk dan op de plaats waar de marimbaspeler 
staat. En het vuurwerk volgt hem ook. 





Na de goedkeuring van de organisatoren over de opbouw, liet ik dit aan 
de leerkrachten van Musart zien. Ik stelde ook voor dat de marimba spe-
ler zich in het wit kleedde zodat de camera hem makkelijker kan detec-
teren. Zo stond de marimba speler in de zwarte doos met witte kleren en 
de drummer stond in de witte doos met zwarte kleren om een mooi con-
trast te hebben. 

Opstelling
Op 25 maart vond de voorstelling in de kleine zaal op de C-mine plaats. 
Ik kreeg 20 minuten om alles op te zetten. Dit was veel te weinig tijd. 
De instrumenten moesten opgezet worden, er moest een soundcheck 
gedaan worden. Daarnaast moest de beamer juist gezet worden en de 
belichting moest perfect zijn. Alles stond klaar behalve de belichting. Net 
voor het optreden stond het licht goed op de zwarte doos en werkte mijn 
visuals. Maar op de zwarte doos zag je de projectie niet al te goed. Op 
zulke dingen kan je je niet voorbereiden, helaas. Een andere optie die ik 
in gedachten had, was de projectie op het groot scherm te laten afspe-
len. Maar dan moest ik alles aansluiten bij hun bedieningspaneel. Dit was 
onmogelijk sinds mijn camera en microfoon niet tot daar konden geraken. 
Met heel wat zenuwen lieten we alles zoals het was en maakte we ons 
klaar voor onze performance.



perfOrmance
Om 13u begon Kubus Kwadraat. Het volk stroomde binnen en nam plaats 
op hun stoelen. De zaal zat vol en we moesten als eerste op. Alles werd 
ook gefilmd en er liepen ook enkele fotografen rond. Na het voorwoord 
was het tijd. Het begon ermee dat de twee spelers eerst op de marimba 
experimenteerden. Ondertussen werd de marimba in elkaar gestoken. 
Hierna begonnen de twee spelers te vechten om de marimba waarna de 
drummer opgaf en naar zijn drumstel wandelde. Nu begon het samen-
spel en zodra de drummer op zijn snaren sloeg, moesten mijn visuals 
verschijnen op de marimbaspeler. Maar ik zag dat de belichting niet het-
zelfde was als tijdens het repeteren. Dus mijn programma had te weinig 
licht om de marimbaspeler te registreren en daardoor kwamen er geen 
visuals. De muzikanten speelden wel een geweldig duet en zorgden er-
voor dat het publiek niet verveeld geraakte. Hier en daar verscheen mijn 
visual wel eventjes. Maar dit was heel onregelmatig. Na het optreden ver-
telde ik in het kort aan het publiek wat de bedoeling was en waar het fout 
gelopen is. Want er kan altijd wel iets mislopen bij een performance en 
dit heb ik eigenhandig ontdekt. Niet alles loopt zoals je het plant.
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Het is niet helemaal gegaan hoe ik het gepland heb maar ik heb er wel 
wat uit geleerd. Ten eerste is mijn coderen in processing beter geworden. 
Ik begrijp al wat beter hoe coderen in elkaar zit en kan zelf iets gecom-
pliceerd uitwerken. Het tweede dat ik geleerd heb, is dat er wel altijd iets 
fout kan lopen en je jezelf hierop moet voorbereiden door een alternatief 
klaar te hebben. Een back-up plan had ik in dit geval niet. Maar de vol-
gende keer als ik nog eens iets plan, ga ik hier zeker aan denken. Ook 
nog iets dat ik bijgeleerd heb, is om contacten te leggen en samen te 
werken met externe partners om tot een mooi geheel te komen. Ik heb 
samen met de artiesten de performance besproken en we hebben een in-
teressant optreden kunnen realiseren, ook al waren mijn visuals niet 100 
percent mee. 

Resultaat

Eindpresentatie

Exploding Sounds

Omdat ik toch aan iedereen de visuals wil laten zien hoe ze bedoeld wa-
ren op Kubus Kwadraat, heb ik samen met de leerkrachten besloten om 
nog een kleine performance te doen in de klas. Zo kunnen de leerkrach-
ten van dichtbij het vuurwerkspektakel meemaken. Ik ga dit samen doen 
met een vriend van mij, genaamd Casper. Hij speelt basgitaar en gewone 
gitaar. Voor deze kleine voorstelling gaat hij op zijn basgitaar spelen en 
enkele nummers hierop brengen, namelijk korte stukjes van “Seven Nati-
on Army”, “Billy Jean” en “Bullet In The Head”. Dit zal ongeveer tussen de 
1 à 2 minuten duren. Ik heb hiervoor een klaslokaal en externe belichting 
geregeld om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen krijgen. 
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Exploding Sounds

EindwOOrd
Tot slot zou ik nog enkele dankjewels willen zeggen. Danku aan de leer-
krachten en mijn familie. Danku aan mijn begeleiders Paul en Jasper voor 
al hun advies. Danku aan Muzart voor de samenwerking en hun talentvol-
le artiesten te mogen lenen. En tot slot danku aan Kubus Kwadraat voor 
deze mooie kans. 




