OverHEARD LAB
Et tværsdisciplinært netværk for lyd
The OverHEARD tuner i 2017 ind på omgivelsernes overhørte lyde ved at
præsentere en række lydinstallationer i Region Midt. Som en del af
projektet inviteres du til at deltage i netværket OverHEARD LAB.
OverHeard Lab bringer kunstnere, musikere, ingengiører, arkitekter, byplanlæggere,
akustikere, forskere og lydindustrien sammen for at samle den interesse og viden, der
hersker omkring lyd og lytning i disse år. Målet med OverHEARD Lab er at starte et
netværk, hvor erfaringer og perspektiver på udvalgte lydlige problematikker vil blive
diskuteret på tværs af faglige discipliner. Med etableringen af et tværfagligt netværk er
håbet at kunne åbne for nye perspektiver, refleksioner og diskussioner om auditive
forhold, der præger vores dagligdag - og måske endda åbne vores ører for nye måder at
lytte til vores lydlige omgivelser på.
Workshop #1 - NOISE REDUCTION
Første OverHEARD Lab finder sted 1. marts 2017 på Godsbanen i Aarhus under
overskriften Noise Reduction. Støj fylder i det offentlige rum. Både konkret i form af
udfordringer med støj på arbejdspladser, i skolen og i trafikken. Eller i nye diagnoser
som hyperacusis (lydoverfølsomhed) og nedsat hørelse. Men også i udviklingen af ny
teknologi. Inden for produktionen af lydteknologi har flere og flere fabrikanter inden for de
senere år arbejdet med at udvikle støjreducerende teknologi, bl.a. til høretelefoner og
audiosystemer til biler. Men hvorfor har vi brug for at adressere støjen på disse nye
måder? Og hvilken ramme sætter den nye teknologi for vores lytning?
Diskussion på tværs af fagligheder
Til netværksmødet vil alle deltagere blive bedt om at lave en kort præsentation af sig
selv og sit felt gennem afspilning af en selvvalgt støjlyd (nærmere info følger). Herefter
vil den nytiltrådte professor i Sound Studies på Universiteit Leiden, Marcel Cobussen,
holde et oplæg som introduktion til dagens teme og støjreduktion. Oplægget vil blive
efterfulgt af en række kortere præsentationer af et panel bestående af en arkitekt, en
lydkunstner og en ingengiør, der vil åbne op for en bredere diskussion, hvor alle
perspektiver, erfaringer og meninger er velkomne.
The OverHEARD - et kunstprojekt i Region Midt
Den første udgave af OverHEARD Lab vil finde sted 1. marts 2017 i Den Rå Hal på
Godsbanen i Aarhus som en del af Den Europæiske Kulturhovedstad, Aarhus. Denne
dag vil lydkunstprojektet The OverHEARD også blive skudt i gang i form af indvielsen af
en ny lydinstallation skabt specielt til Den Rå Hals 1300 m2's særlige rum og akustik.
Det er den schweiziske kunstner Zimoun, der står bag værket, som vil bestå af mere end
3000 papkasser - alle udstyret med en lille motor og en bomuldsbold, der får den enkelte
kasse til at ryste, hvilket skaber en unik audiovisuel oplevelse. Se det fulde program for
The OverHEARD her: http://www.aarhus2017.dk/da/program/the-overheard/

Info:
OverHEARD Lab - Workshop #1: Noise Reduction
Arrangører: Sandra Boss, Morten Riis, Marie Højlund, Morten Breinbjerg, Audio
Design, Aarhus Universitet

Tid og sted: 1. marts 2017, kl. 15.00, Den Rå Hal Godsbanen, Aarhus,

Program for OverHEARD LAB:
Kl. 15.00-15.30: Oplæg v. Marcel Cobussen
Kl. 15.30-16.00: Korte præsentationer af panel
Kl. 16.00-17.00: Åben diskussion
Kl. 17.00 - 18.30: Pause
Kl. 18.30: Indvielse af The OverHEARD med lydkunstværk af Zimoun

Tilmelding: Gratis / skriv til Sandra Boss: sandra.boss@cc.au.dk

