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“The act of making music 
becomes the art of crea-
ting new sonic locations 
and creating new timbres, 
new instruments: the most 
basic materials of the 
musical experience.”

Brian Eno
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Publiek hoort en ziet ons werk en laat zich meenemen en verrassen. Het 
brengt ‘iets’ teweeg. Want het publiek is net als de dynamische composities, 
het instrumentarium en de omgeving één van de bouwstenen van wat wij ons 
werk noemen. 

De relatie tussen mens en beleving van zijn leefruimte - de stad, natuur en 
de kosmos - intrigeert ons. Onze leefruimte wordt steeds meer afgebakend 
door bijvoorbeeld onze -door algoritmes bepaalde- informatievoorziening. 
Wij verkennen de manier waarop wij door deze nieuwe wereld navigeren. Dat 
doen we door architectonische, stedelijke of landschappelijke ruimtes met een 
compositie te bedekken die blijk geeft van de betekenis van de plek (geogra-
fisch, historisch, sociaal), maar ook interactie met het publiek oproept door het 
onderscheidend gebruik van klank, beeld en ruimte. Publiek heeft bewegings-
vrijheid en keuzemogelijkheden ten opzichte van de compositie, installatie/
beeld en voorstellingsruimte en bepaalt daarmee individueel zijn eigen bele-
ving en resultaat. Door ruimte op deze manier open te stellen worden eigen 
keuzes weer zichtbaar en voelbaar. En kan een nieuwe subjectieve relatie 
ontstaan tussen de mens en zijn leefomgeving. 

1.1. S&VR
 Nadat wij, Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk, in 1998 cum laude afstu-
deerden als electro akoestisch componist aan de faculteit Muziektechnologie 
van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, zijn we aan het werk gegaan met 
eigen producties als Strijbos & Van Rijswijk. Inmiddels noemen we onze onder-
nemende instelling S&VR en werken we als dagelijkse bestuurders samen met 

Landschapsopera SIgnaal bij Schemerdonker: 1 km strand bij West aan Zee op 
Terschelling wordt getransformeerd tot podium, tot reflectieve ruimte voor het publiek. 
De betekenis, de werking en het effect ontstaan door het samenspel van omgeving, 
toeschouwer en kunstwerk. De betrokkenheid die het publiek met de live zangstem-
men en ruimtelijke compositie heeft, staat centraal. Deze interactiviteit, deze dialoog 
van en met het publiek is de kern van het werk.

 

1. Inleiding
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Voor hun creatieve veelzijdig-
heid, hun vakmanschap en 
ondernemingslust en omdat 
zij ‘in hun internationale 
muziekpraktijk eigenzinnig-
heid koppelen aan toeganke-
lijkheid en gevoel voor 
technologie aan vormgeving’ 
kende het Prins Bernhard 
Cultuurfonds S&VR in 2012 
de Muziekprijs toe.

een zakelijk leider aan crossmediale voorstellingen voor onder andere festivals 
en musea. We bereiken daarmee een nieuw (internationaal) en divers publiek 
dat actief betrokken wordt.

Afhankelijk van de aard en grootte van onze producties en onderzoekstra-
jecten vullen wij ons gezelschap aan met specialisten om de technische en 
artistieke kwaliteit te waarborgen. Als kleine netwerkorganisatie kunnen wij 
hierdoor flexibel opereren en daar waar nodig de juiste kennis en mankracht 
binnen halen.

Sinds 2015 ontvingen we meermalen compositiewerkbeurzen of projectsubsi-
dies van Fonds Podiumkunsten en sinds 2009 is er structurele ondersteuning 
door Provincie Noord-Brabant en Gemeente Tilburg. Mede dit vertrouwen 
heeft geleid tot het professionaliseren van onze carrière en het kwalitatief ont-
wikkelen van ons werk dat (inter)nationaal steeds meer gezien en gewaardeerd 
wordt. 
Het bracht ons afgelopen jaren al bij vele gerenommeerde platforms, con-
certzalen en festivals zoals Norfolk & Norwich Festival (England), Make Music 
(New York), Oerol, NorthSeaJazz, CycLAvia (Los Angeles), Lowlands, en Elec-
tronic Music Week (Shanghai).
 In 2021 starten we met Signpost, een groot nieuw internationaal project 
waarvoor we gedurende 3 jaar in zeker 10 Europese landen nieuwe voorstel-
lingen gaan presenteren en promoten. Daarnaast zijn we, dankzij een bijdrage 
vanuit Brabant C bezig met het ontwikkelen van toepassingen van het muzi-
kale denken op domeinen als architectuur, landschap en stedenbouw. 
 

1.2. Missie
De statutaire missie van Stichting Ambiance Tracks luidt:
De stichting heeft ten doel het werk van Strijbos en van Rijswijk te ondersteu-
nen op een zo breed mogelijke manier. De stichting beoogt haar doel te 
bereiken door onder meer een platform te bieden in de vorm van een 
rechtspersoon waardoor productie, uitvoering, promotie en conservatie van het 
repertoire mogelijk wordt gemaakt.
 De missie van de stichting vertalen wij naar de volgende doelstellingen en 
ambitie voor 2021-2024.

1.3. Doelstelling en ambitie
We willen in de periode 2021-2024 ons bescheiden karakter los gaan laten 
en een stevige stap zetten en doorgroeien tot een duo dat binnen de kunsten 
op het hoogste niveau opereert en onder een divers publiek en in de (inter)
nationale kunstwereld bekend staat als uniek, imposant en aangrijpend met 
aandacht en blijk van lokale historie, context en sociale interconnecties.
Dit willen we bereiken door in binnen- en buitenland aansprekende voorstel-
lingen, autonome creaties en co-producties te maken en deze op een pro-
fessionele manier in zowel de publieke als zakelijke markt te presenteren. We 
willen onze producties letterlijk in omvang laten groeien en de bedrijfsvoering 
op onze ambities afstemmen, door in de komende periode meer tijd (uren) te 
kunnen investeren in onderzoek, ontwikkeling en creatie en een vaste plek 
voor zakelijke leiding binnen de organisatie S&VR te begroten.

We zijn nog steeds de onderzoekende kunstenaars van twintig jaar geleden. 
Door deze houding zijn we productief en reiken we met onze steeds groeiende 
ambities steeds verder. Binnen de artistieke ontwikkeling willen we met ons 
werk meer de sociaal maatschappelijke connectie en relevantie opzoeken, 
het traditionele podium loslaten, in omvang en betekenis grotere werken en 
voorstellingen maken en intensievere samenwerkingen aangaan met andere 
professionals zoals sopranen/performers, choreografen, filosofen, historici, 
architecten en stedenbouwkundigen.

Meer over onze achtergrond, artistieke visie, op welke manier we te werk gaan, 
hoe we ons publiek bereiken en ons georganiseerd hebben, leest u in onder-
staand plan.
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We werkten in de afgelopen jaren stevig aan onze ontwikkeling als kunste-
naars. Mede dankzij onderzoek en de vele producties is onze artistieke visie en 
het spreekwoordelijke kleurenpalet waaruit onze composities bestaat gegroeid 
en helder geworden. 

Onze voorstellingen variëren van pure muziek tot ruimtelijke installaties waar 
publiek omheen kan lopen, doorheen kan lopen of in plaats kan nemen. Som-
mige werken worden doorontwikkeld, zoals het softwareplatform voor compo-
sitie in de openbare ruimte Walk With Me - dat uitgegroeid is tot een platform 
dat wereldwijd samenwerking initiëerd. In ons werk kan de bezoeker door 
eigen keuzes verschillende (geluids)gebeurtenissen ervaren.
Onze oorsprong, visie en werkwijze beschrijven we door het introduceren van 
de termen Oerklank, Dynamische Compositie, Voorstellingsruimte, In-situ 
Instrumentarium en Muziek als Dialoog. Daarnaast presenteren we onze 
onderzoeksplannen, beoogde artistieke ontwikkeling en de geplande activitei-
ten voor aankomend kunstenplanperiode.

2.1. Artistiek-inhoudelijke oorsprong & visie

Oerklank
In ons werk beogen wij het publiek bewust te maken van het eigenaarschap 
van haar ervaringen van de wereld om haar heen. We hopen hiermee een 
tegenbeweging te bieden tegen de sterke invloed van onze massa- en media-
cultuur.

2.  Activiteiten & artistiek-inhoudelijke kwaliteit

New York Walkscape - permanent werk met Walk With Me, heden te bezoeken in het 
Financial District NY, in opdracht van Lower Manhattan Cultural Council en Make 
Music New York.
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We leven in een tijd van technologische ontwikkelingen waar alles continu 
beschikbaar is: in de trein, in de stad of thuis in bed. Je bent in controle, on 
demand is alles mogelijk. Deze verleidelijke (media)cultuur houdt ons in de 
greep. Het maakt ons tot massa en overheerst de individuele smaak. De media 
worden geselecteerd en klaargezet, en we nemen, duwen en trekken stukjes 
informatie naar ons toe en we lassen deze aan elkaar.
 
Wij, als makers, verkennen de manier waarop wij door deze veranderende 
wereld navigeren en onze identiteit vorm geven. We doen dit enerzijds door 
het proces van eigen keuzes maken uit de ‘snelle’ digitale wereld te halen, en 
anderzijds door interactieve vormelementen toe te passen op een ‘langzamere’ 
analoge locatie. We maken hiermee de traditionele kwaliteiten van het con-
certpodium manifest: mensen komen samen bijeen op dat specifieke moment, 
enkel op die plek.

Door onze leefruimte te ‘bedekken’ met klank, transformeren ruimtes en 
worden zij opengesteld voor een nieuwe benaderingswijze waarin persoonlijke 
keuze weer zichtbaar en voelbaar wordt. Zo ontstaat een nieuwe subjectieve 
relatie tussen de mens en zijn leefomgeving.             
We plaatsen composities en voorstellingen op een strand, hoog in de bergen, 
in een architecturale ruimte of stadswijk. We faciliteren daarmee een reflectieve 
ruimte waarin de luisteraar zijn persoonlijke ervaring creëert. We zetten een 
dialoog op tussen compositie en publiek, en maken daarmee het publiek tot 
co-producent.

Een van de essentiële verlangens van het publiek is om meer te horen dan 
zíj zich kunnen voorstellen. Publiek wordt uitgedaagd de onvoorstelbare en 
onzichtbare veranderlijke realiteit in hun leven te ervaren. Innerlijke stilte, 
ruimte en rust zijn voorwaarden om te luisteren. Wij bieden daarvoor de plek 
en het moment en verbinden mensen met een oerklank waardoor ze zich kun-
nen her-inneren en zich de verrijkende wereld in zichzelf kunnen herinneren.

Dynamische Compositie
Geluiden omringen de mens overal, de hele dag. Ieder individu is het middel-
punt van een eigen sfeer, een eigen wereld van geluid. Maar in een concert is 
het heel gewoon dat de muziek van één kant komt. Wij staan een benadering 
voor die overeenkomt met de manier waarop mensen hun omgeving gewoon-
lijk ervaren, in ruimtelijk geluid en beeld. Dat doen we in composities, installa-
ties en werk waarin compositie en installatie met elkaar verweven zijn.

Cold War - permanent werk met SoundSpots, heden te bezoeken in het herinnerings-
park op het MOB-complex in Wanroy, in opdracht van provincie Noord-Brabant.

Grafische partituur met ruimtelijke weergave van een compositie voor SoundSpots 
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In-situ instrument Rocking Chairs tijdens festival Oddstream (2017) Arnhem, ontwor-
pen voor architectonische ruimte, 5 schommelstoelen vormen samen een ensemble, 
elke stoel kent zijn eigen geluid, muzikaal vormen zij een geheel.

Onze voorstellingen werken als katalysatoren: ze markeren ruimte en tijd, 
en verbinden plek en mens met hun historie, als een activerende basis voor 
reflectie. Door de wijze van componeren en het ensceneren van ruimtelijke 
muziek op een specifieke plek, stimuleren we de luisteraar om te gaan bewe-
gen en een persoonlijke route te kiezen. 
    
Door dit proces ontstaat een bijzonder compositorisch effect, een dynamische 
compositie: een totaalregie van componenten die verschillend ten opzichte 
van elkaar kunnen komen te staan afhankelijk van hoe de luisteraar zich door 
de ruimte begeeft. Deze dynamische composities zijn een sjabloon van onze 
voorstellingen geworden. Ze hebben een begin, midden en eind... maar niet 
per sé in die volgorde. 

De ruimte, en de enscenering daarvan is een bepalende factor in het schep-
pingsproces van onze dynamische composities. De ruimtelijke weergave is 
geen ornament dat de muziek moet verfraaien, maar een structureel kenmerk 
van de klinkende muziek. Wezenlijke veranderingen in de muziek zelf hangen 
samen met veranderingen in de ruimtelijke weergave van de muziek en vice 
versa.   
  
Voorstellingsruimte
De ruimte is belangrijk als startpunt van ons hele maakproces. De unieke ken-
merken van elke plek bepalen in sterke mate welk muzikaal verhaal er komt, 
hoe we dat gaan vertellen en met welke middelen. De komende jaren stellen 
we ons tot doel projecten uit te voeren in meer stedelijk gebied en van ruimere 
schaalgrootte.

We betrekken niet zomaar een plek, maar specifieke architectonische, stede-
lijke of landschappelijke omgevingen die op zichzelf al een betekenis hebben. 
Ze vormen de basis voor onze compositorische benadering en verworden 
daarmee tot voorstellingsruimtes, tot ons podium.

Met de komst en ontwikkeling van de stereo-installatie, later walkman en nu 
smartphone kan iedereen elke soort muziek op elke soort locatie beluisteren. 
De compositie hoeft niet meer afgestemd te zijn op zijn omgeving. Wij zien 
(hernieuwde) waarde in muziek die die koppeling wél maakt.
Hiervoor ontwikkelen we compositietechnieken die muziek de sculpturale 
vorm geeft die nodig is om die plek te omsluiten. We schrijven de muziek in 
‘ruimte’ in plaats van in ‘tijd’. Het publiek kan, in een installatie, de muziek in 
een persoonlijke tijdsbestek en luistertraject tot zich nemen. 

Vermelding Strijbos & Van 
Rijswijk in advies Raad voor 
Cultuur 2017-2020:
‘Het concert is in transitie’
De vraag wat een concert is, 
lijkt meer dan ooit weer 
actueel. Dat leidt tot 
interessante oprekkingen en 
herdefiniëringen van het 
begrip. Door alle gelederen 
van de muziek stijgt de 
aandacht voor alternatieve 
presentatiewijzen; het is een 
onderdeel geworden van het 
artistieke proces om de juiste 
context te creëren voor een 
concert, om de ervaring te 
veranderen voor de toe-
schouwer én de musicus. Ze 
lijkt ook aan te sluiten bij een 
bredere ontwikkeling die we 
zien in de kunsten, waarin de 
kunstenaar veel meer een 
‘mediator’ wordt tussen zijn 
kunst en zijn publiek. (...) Zo 
componeren Strijbos & Van 
Rijswijk ruimtelijke klankcom-
posities, ‘Walk with me’, waar 
de bezoeker zijn eigen 
wandeling aflegt met een 
koptelefoon op.’

In-situ Instrumentarium
Elke ruimte vraagt om andere ‘muzikale tools’ om ter plekke het verhaal te 
vertellen. Het vraagt om een specifieke instrumentale aanpak. Het op maat 
ontwerpen en bouwen van nieuwe ‘in-situ  instrumenten’ voor een bepaald 
type ruimte is een belangrijk onderdeel bij de creatie van onze uitvoeringen. 

De toepassing en verdere ontwikkeling hiervan geeft ons de mogelijkheid 
op inventieve en originele wijze nieuwe podia voor publiek te creëren in de 
openbare ruimte, zoals we dat ook het afgelopen kunstenplan hebben kunnen 
doen.

Wordt het een landschapsopera of klankwandeling? Een architectonische 
interventie of eerder een sonische schommelstoel? Wordt het akoestisch of 
toch elektronisch, grootschalig of intiem? 
 Zo’n in-situ instrument kan de vorm van een installatie, object of digitaal 
instrument als smartphone of ipad aannemen. Het vormt de basis voor de 
wijze waarop een ruimte muzikaal zal worden getransformeerd. Elk in-situ 
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Solo-expositie Making Space Tangible (2019): door de verschillende ruimtes van het 
Albert van Abbehuis te gebruiken als canvas ontwerpen we werken zowel akoestisch 
als visueel.  

instrument heeft ook zijn eigen kenmerken en klankkwaliteiten waar wij als 
componist rekening mee houden tijdens het componeren, arrangeren en 
instrumenteren, vergelijkbaar met het schrijven voor een traditioneel muziekin-
strument. 

Zo ontleent het project ‘Signaal bij Haanwijk’ op festival Boulevard haar land-
schappelijk podium aan het instrument SIGNAL, dat we de afgelopen 4 jaar 
hebben ontwikkeld om een grote ruimte (bijvoorbeeld een vierkante kilometer) 
te kunnen bedekken met klank en zo de omgeving te transformeren tot een 
landschappelijk podium.
‘New York Walkscape’ en ‘Gaudeamus WalkWithMe’ in Utrecht werden ste-
delijke podia door het in-situ instrument Walk With Me en het werk ‘Making 
Space Tangible’ een architecturaal podium door het in-situ instrument Quiver. 
 

Muziek als dialoog activeert de luisteraar    
Centraal in ons werk staat de beleving van het publiek, als actieve deelnemers 
in wisselwerking met de klinkende omgeving die we creëren.

We dagen mensen uit om het met een open instelling te benaderen. Ze kunnen 
er omheen lopen, er doorheen lopen, erin plaats nemen. Het geluid kan uit ver-
schillende richtingen komen, het kan hen helemaal omringen. Het publiek kan 
ook verdeeld zijn over een ruimte - door te bewegen ondergaan ze de verschil-
lende klankgebeurtenissen. 

De muzikaal geactiveerde ruimte krijgt de functie van het hosten, het faciliteren 
van het publiek. Wij bieden geen vooropgesteld verhaal of narratief zoals bij 
geënsceneerde concertwerken of opera, maar bieden ‘muzikale elementen’ 
waar mensen zelf uit kunnen kiezen. Elke toeschouwer wordt uitgenodigd om 

Recensie Brabants Dagblad Signaal bij Haanwijk (2019) door Joost Goutziers: 
“Muziek, zang, beeld en natuur vormen een zuivere en hechte alliantie. ‘Signaal bij 
Haanwijk’ is ingehouden en overrompelend tegelijk. Prachtig en met een subtiele 
opbouw. Het is een intieme beleving die je met velen deelt en op jezelf terug werpt.” 



9

schrijver J. Hermsen zegt: “Melancholie in kunst kan gevoelens van troost 
of geluk aan mensen ontlokken en de bereidheid creëren om op meer diep-
gaande wijze op het leven te reflecteren.”
We pogen hiermee bruggen te slaan tussen het persoonlijke en het publieke, 
tussen de luisteraar en haar leefruimte. Om de kwetsbaarheid van het mense-
lijk subject tot een gedeelde ervaring te maken, en mogelijk troost en verbin-
ding te bieden. 

haar eigen pad te nemen, waardoor de ervaring van het werk individueel en 
persoonlijk wordt. Geregeld vernemen we de volgende reactie van het publiek: 
“ik heb nu iets gehoord, dat heeft me echt diep geraakt”. 

Wij faciliteren ‘enkel’ een esthetische ontmoeting. Er is in principe geen ander 
verhaal dan het verhaal dat de luisteraar aan het werk toedicht. 

Enscenering
Onze open benadering biedt ruimte voor de inbreng van creatieve geesten uit 
verschillende disciplines. Het zijn samenwerkingen die we actief opzoeken, 
een creatief proces dat steeds in beweging blijft. Uitvoerende musici, maar ook 
beeldend kunstenaars, choreografen en schrijvers hebben ruimte voor impro-
visatie en variatie. Daarnaast kunnen ook architecten en stedenbouwkundigen 
bijdragen aan de totstandkoming en enscenering van een werk. Zo werken 
we samen met musici DAAU, choreograaf Benjamin Vandewalle, filosoof Marc 
Colpaert, architectuur historicus Ole Bouman en hoogleraar Marcel Cobussen.

Sound, Ambient
We willen het publiek de mogelijkheid bieden de klank-ervaringen optimaal te 
ondergaan. Hiervoor brengen we de muziek terug tot de essentie. Transparan-
tie staat voorop. 

Hoe een luisteraar zich tot muziek verhoudt, wordt mede bepaald door de 
muzikale componenten die wij componeren: de sound van een meeslepende 
ruimte-ervaring die vanzelfsprekend verschilt per plek. We creëren deze 
met vocalisten, musici, elektronica en digitale technologie. We produceren 
een affectieve ruimte, een ‘ambient’, die zich mede manifesteert door onze 
enscenering en de feitelijke situatie van de ruimte - ook visueel waargenomen.

Veel van onze stukken zijn open van structuur. In de muziek kan een onon-
derbroken toon of basisakkoord een ankerpunt vormen, een voedingsbodem 
waaruit klanken tevoorschijn komen en opbloeien. We voegen een extra laag 
toe aan de werkelijkheid van de omgeving waar een werk geplaatst is. Terwijl 
de geluiden en de visuele indrukken die aan de plek verbonden zijn, intact 
blijven, bieden toegevoegde lagen van klank en beeld nieuwe perspectieven 
op die omgeving.

Door een sound van melancholie te gebruiken - geînspireerd op variaties als 
youyu (China), hüzün (Arabische wereld), fado (Portugal), saudade (Brazilië) 
en de blues (Amerika) - kan een collectieve reflectie worden versterkt. Zoals 

Enscenering voor de compositie Mahler (2020): bezoekers ervaren hoe het Museum-
plein wordt vertaald in ruimtelijke klanken tijdens het Mahler Festival, iov Het Concert-
gebouw, zwart/wit paviljoen, oranje/geel het in-situ instrument SIGNAL en 2 live 
sopranen.
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Concept midi-aanstuurbare-luchthoorns voor landschappelijke ruimte (2018). 

Stemmen in Koor
In het komende kunstenplan willen we met meer en diverse vocalisten gaan 
werken, naast de huidige gerenommeerde sopranen en alten met wie wij een 
intensieve en langdurige werkrelatie onderhouden, waaronder Bauwien van 
der Meer, Els Mondelaers, Linde Schinkels, Mijke Sekhuis, Michaela Riener, 
Isabelle Storms, Kathelijn van Dongen en Daniëlla Buijck.

De menselijke stem is als geen ander muziekinstrument in staat om direct 
mensen in vervoering te brengen, om verbindingen te leggen. De zangstem 
kan zich manifesteren als een krachtig surrogaat voor katalysatie en reflectie 
en kan je eigen stem vervangen, je eigen stem doen spreken, de stem van 
geliefden doen spreken. Zangstemmen, en bewerkingen ervan met elektroni-
sche en digitale tools, bepalen in belangrijke mate onze sound.     

2.2. Onderzoek, kennisdeling & innovatie
We willen in de voorhoede actief blijven bij het introduceren van innovatieve 
ontwikkelingen voor artistieke doeleinden in de (podium)kunsten.  

Een groot deel van het ontwikkelingsproces van ons werk bestaat uit onder-
zoek doen naar nieuwe manieren van presentatie van muziek. Naar nieuwe 
technologieën voor de ontwikkeling van ons instrumentarium. En naar de 
achtergronden en historie van ruimtes en het gebruik hiervan in het dagelijks 
leven. 

In de periode 2021-2024 willen we ons onderzoek veelvuldiger delen met 
publiek dat meer achtergrond zoekt en met kunstenaars of geïnteresseerden 
vanuit andere domeinen. We stellen ons atelier open en werken hier samen 
met collega kunstenaars, componisten, studenten en techneuten.

De onderzoeksfase en concepten worden op de nieuwe website naar de voor-
grond gebracht. Het archief van eerdere werken en voorstellingen vullen we 
aan zodat ook hiervan het proces wordt toegelicht. 
 

Zweedse componisten Åke 
Parmerud en Olle Niklasson 
componeerden hun werk 
Winterevents (2018) met Walk 
With Me, heden te beluisteren 
bij Björngårdsvillan, Slottss-
kogen Gotenburg.



11

2.3. Artistieke lijnen 2021– 2024
Door veel tijd te investeren in onderzoek, technische innovaties en kwaliteit, is 
ons werk altijd in ontwikkeling. We zien hierin een duidelijke aanpak en ambi-
ties blijven groeien. 

Afgelopen kunstenplan zijn we enorm productief geweest, in de periode 2021-
2024 willen we dit voortzetten en verder verdieping zoeken door de context 
van een werk, waaronder concept en ontwikkeling, meer aandacht te geven en 
publiekelijk te delen.

Met onze voorstellingen willen we - door bijvoorbeeld in een leefruimte een 
permanent of semi-permanent werk te plaatsen - meer de sociaal maatschap-
pelijke connectie en relevantie opzoeken, van waaruit we onze oorsprong 
voelen en waar we betekenis aan willen geven. 

We willen het traditionele podium loslaten. Dit brengt met zich mee dat het 
aantal partners en belangen uitgebreid wordt door de verschillende domeinen 
waar een ruimte eigendom van is. In grote ruimtes wordt een werk of voor-
stelling vaak groter van omvang, daarnaast is het onderzoek vooraf omvang-
rijker. Ons oeuvre verschuift van ‘object-installatie’ naar meer ‘grootschalige 
omgevingsvoorstellingen’ in het semi-publieke (landschappelijke, stedelijke, 
architectonische) domein met extra aandacht voor het stedelijk landschap. Om 
ons werk verdere verdieping en een kwaliteitsslag mee te geven gaan we de 
komende jaren meer samenwerkingen aan met sopranen/performers, musici, 
choreografen, dramaturgen en filosofen. 

Afgelopen jaren hebben we naast ons autonome werk ook meegewerkt aan 
co-producties of voorstellingen in opdracht tot stand gebracht. In de periode 
2021-2024 gaan we - om het totaalconcept van ons werk beter te controle-
ren - meer autonoom werk produceren, dit in conceptfase al delen en hier een 
podium voor zoeken.

We creëren nieuwe compositieplatforms, waaronder ‘Biophilia’ een instrument 
bestaande uit generieke muzieksoftware. Deze platforms vinden hun artistieke 
toepassing in diverse projecten.

De volgende doelstellingen hebben we op het oog:
 
 - vergroten van de verblijfskwaliteit van de (semi-)publieke ruimte; 
 - zichtbaar maken en bewustwording creëren van de specifieke   
 klimaatproblematiek in Europa; 
 - duurzame projecten over meerdere jaren laten groeien en 
 doorontwikkelen, zoals SIGNAL, Signpost, Quiver en Walk With Me;
 - groei betalende bezoekers en voorstellingen per locatie

Er is veel aandacht voor inhoudelijke gelaagdheid door onderzoek van de 
diverse ruimtes en gesprekken met professionals, makers en lokale betrokke-
nen, omwonenden. Sociaal maatschappelijke elementen komen hierin meer 
aan bod. Dit komt terug in het artistieke werk en zorgt voor sterke connectivi-
teit met de specifieke voorstellingsruimtes.

De werken van S&VR ontstaan door samenspel van omgeving, toeschouwer en 
kunstwerk. 
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2.4. Geplande voorstellingen 2021– 2022
Een aantal Nederlandse festivals en podia schrijft ons werk en  performances 
zeer hoog aan. Voor Het Concertgebouw, Oerol, November Music en 
 Boulevard mogen we komende jaren nieuw werk presenteren. Steeds vaker 
krijgen we opdrachten om voorstellingen te maken voor organisaties uit 
andere domeinen zoals Brabants Landschap, TUe-Eindhoven en Landschaps-
triënnale. Ter illustratie:

CityCatwalk
– open air opera, stad als podium, in-situ instrument SIGNAL en Quiver
– ism Festival Boulevard, diverse musici en MTD architecten

De stad is ruimtelijk en materieel. Wat gebeurt er als je die tijdelijk en immateri-
eel maakt ? De straat als partituur, buitenruimte als ontspanning, de wandeling 
als klankervaring, vastgoed als cultureel initiatief, restruimte als essentie.
De opera als kunstvorm is ideaal zodra de stad als podium wordt ingezet. Een 
omgeving in beeld, theater, muziek, choreografie en architectuur: dit interdis-
ciplinaire is de kern van wat opera is. Met CityCatwalk laten we deze verder 
gedijen, door hedendaagse cultuur erin te vertegenwoordigen en te laten 
resoneren.
Invalshoek voor CityCatwalk is onderzoek en ontwikkeling naar de bevrijding 
van muziek van de factor tijd – een uitvoering van begin tot eind - en het her-
bronnen van de traditionele ervaring van operahuis naar een unieke ervaring 
in-situ. CityCatwalk omarmt twee gescheiden artistieke domeinen: muziek/
performance enerzijds, architectuur/stedenbouw anderzijds. Twee media. 
Ervaringsdomeinen zelfs. Door elkaar op te zoeken wordt een nieuw potentieel 
aangeboord.
CityCatwalk is actief, meeslepend en participatief – en de ervaring van het 
publiek heeft prioriteit. We streven naar toegankelijk werk, naar diversiteit en 
inclusiviteit: we geloven dat deze veelvoud van standpunten ons werk – en 
onze cultuur – sterker maakt. De stad als podium biedt de mogelijkheid bereik-
baar te zijn voor iedereen. We werken met diverse musici, niet enkel klassiek 
geschoold, om een breed publiek te bereiken en het ‘operaveld’ als geheel te 
verruimen.

Signpost   
– voorstelling en installatie, landschap & architectuur als podium, in-situ instru-

ment  SIGNAL
– ism buitenlandse sopranen, blazers, instrumentalisten, Oerol, La Strada (AT) 

en diverse buitenlandse partners

Met Signpost willen we bewustwording creëren bij het publiek tav de invloed 
van klimaatverandering op haar directe omgeving. Signpost zal ‘groeien’ door 
materiaal van alle eerdere partners aan het werk toe te voegen. Daardoor ont-
staat een verbinding en brug tussen de verschillende betrokken presenterende 
partners.
Signpost is een verdieping van de landschapsopera Signaal uitgevoerd in 10 
Europese landen. Het omvat per land 6 voorstellingen en de artefacten ervan 
in installatievorm. We werken daarbij samen met lokale musici, bewoners en 
kunstenaars aan een nieuwe voorstelling met het in-situ instrument SIGNAL. 
Signpost heeft een documentair karakter en is een integraal onderdeel van het 
Europees project Climate Neighborhoods (CLINE).
CLINE is een intercultureel, intergenerationeel, inclusief, participatief en cul-
tureel project over artistiek gestuurde gemeenschapsopbouw en de impact 
van klimaatverandering. Doel is burgerbetrokkenheid te versterken, sociale en 
ecologische verandering te bevorderen.

The Sung Pavilion
– voorstelling en installatie, architectuur als podium, meerdere kamers, in-situ 

instrument Quiver
– ism vocalisten, IntroInSitu Maastricht en BedauxdeBrouwer architecten 

Breda

In The Sung Pavilion concentreren we ons sterk op de één-op-één-werking die 
ons werk op de luisteraar kan hebben in een hedendaagse vorm van contem-
platie. 
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Visualisatie The Sung Pavilion.

Fra Angelico in het San Marco Klooster te Florence inspireerde schilder Rothko 
met een radicale dialoog: één tafereel aan de muur – sober, ingetogen en 
vrijwel bewegingsloos – in iedere monnikencel. De beslotenheid van de ruimte 
met alleen het ‘doek’ en de ‘toeschouwer’, geen ontsnappen mogelijk, geen 
afleiding van waar het wezenlijk om gaat. Deze radicaliteit is boeiend en inspi-
reert ons op zoek te gaan naar nieuwe vormen van dialoog met de luisteraar.

Zodra het publiek het gebouw betreedt, hoort zij muziek. Gaandeweg zal het 
publiek ontdekken dat elke kamer één enkele zangstem bevat die de akoestiek 
van die kamer tot klinken brengt. Deze stem wordt deels voortgebracht met 
het in-situ instrument Quiver en in een divers aantal kamers ook door een live 
vocalist. De intimiteit met het werk, en daarmee de dialoog, wordt vergroot 
door de mogelijkheid zich steeds met één stem te kunnen verenigen in een 
kamer. Het werk is sculpturaal opgezet waarbij de stemmen een totaalcompo-
sitie vormen. Hierdoor lijkt het niet alsof er naar een muziekwerk wordt ‘geluis-
terd’, maar dat men er midden in terecht is gekomen.

We zoeken naar de diep menselijke reacties die kunst kan ontlokken. Dank-
zij onderdompeling in een tijdloos moment ontstaat er een intermezzo, een 
interval op de lineaire kloktijd, waaruit een nieuwe ‘betekenis’ geschapen kan 
worden. Dankzij de kunst kunnen we ons opnieuw verbonden weten met de 
wereld, waar we sinds de vorming van onze identiteit tegenover zijn komen te 
staan.

Bespoke Model
– voorstelling, stad & landschap als podium, in-situ instrument Walk With Me    
– ism diverse festivals, (stem)acteurs, vocalisten, musici
 
Met Bespoke Model willen wij het publiek bewuster maken van het feit dat zij 
zelf haar realiteit vorm geeft. Wat is realiteit ? De manier waarop we de wereld 
innemen, is niet natuurlijk, het is cultureel. Wat we als echt zien, is in feite een 
culturele, kunstmatige constructie. We leven in modellen. En wie heeft de auto-
riteit van de realiteit? Waar komt het vandaan ? 

In deze voorstelling focussen wij ons op de manier waarop je met je eigen con-
structie, je eigen model omgaat. Terwijl je door het stadslandschap wandelt, 
klinkt een veranderend muzikaal landschap in je hoofdtelefoon. 

Deze vermengt en harmonieert zich met de aanwezige geluiden, vergezeld 
door gesproken stemmen.
Door sommige zintuigen weg te nemen of te veranderen – zoals de relatie 
tussen geluid, beweging en zicht - ‘verliezen’ wij onze normale verhouding tot 
onze omgeving, hoe wij normaal dingen doen. Maar al snel ontwikkel je een 
nieuwe balans, een kleine maar boeiende verschuiving. Een spiegel in stukken 
op het trottoir, publiek dat klapt, een passerende auto, gezang van verderop: je 
begint de waarheid in twijfel te trekken over alles wat je hoort en ziet.
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Drie co-producties uit afgelopen Kunstenplan, resp. 
Technostalgia, Droomlozen met Ulrike Quade Company 
en Requiem met Panama Pictures en musici DAAU.

Recensies Volkskrant 
Technostalgia (2019) 
“Een knap gemaakte 
geluidswandeling die de sfeer 
ademt van de zieke toekomst 
uit Netflix-serie Black Mirror.” 

De Droomlozen (2019)
“Technisch welhaast perfect, 
met een fascinerend 
geluidsdecor, sterke 
performers, en een bijna 
seance-achtige sfeer.’’

2.5. Overige geplande voorstellingen 2021-2024

Voorstelling/productie Locatie data

Nanhai eCool: generatieve composities voor permanente urbane 
installatie

 Shenzen, China 2021 – 2023

Signpost: landschapsopera Oostenrijk, Frankrijk, Slovenië, 
IJsland, Letland, België, 
Noorwegen, Griekenland, 
Oostenrijk, Portugal

2021 – 2024

Biophilia: nieuw compositieplatform voor generatieve software  2021 – 2024

The Sung Pavillion: opening Intro-InSitu Maastricht, tour 2021 - 2024

‘Jaarlijkse co-productie met Panama Pictures  2021 – 2024

CityCatwalk: stadsopera Boulevard, ‘s Hertogenbosch 2021 – 2022

Acoustic Horizons: Permanent werk in DesignSociety Shenzhen, China 2022 – 2024

Caprera: Walk With Me composite i.s.m. Caprera Openluchttheater Bloemendaal 2022

Statements: serie geografische composities,  Walk With Me projecten 
gecreëerd voor estates van National Trust 

UK, diverse locaties 2022 – 2023

Initiatief voor NovemberMusic: compilatie van Europese projecten ‘s Hertogenbosch 2023

Spaces: ruimtelijk concertwerk voor concertzalen  2023 – 2024

Van Gogh park: permanente klankinstallatie voor Van Gogh National 
Park

 Brabant 2023 – 2024

Fort Creve Coeur: Concert openbare ruimte  ‘s Hertogenbosch 2024

FourThirtyThree WalkWithMe: compositietribute aan John Cage diverse wereldsteden 2024

Jaarlijkse co-productie met Ulrike Quade Company 2021 – 2024

Signpost Final: Na 8 jaar komt Signaal getransformeerd terug Oerol 2024
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Rocking Chairs op Lowlands (2019), BigBangTour Lissabon (2017) en NorthSeaJazz (2019)
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Spreidingsprognose op basis van resultaten 2017 – 2019 

Publieksquotes

‘Als er een hemel bestaat, 
moet dat ongeveer zo klinken, 
prachtig.’

‘Je wordt ondergedompeld in 
een mystiek eigen univer-
sum... fantastische ervaring’

‘Zeldzaam ontroerend! 
Klanken waarin je wilt 
opgenomen worden en 
waarin je tijdloos wordt.’

‘Super indrukwekkende en 
prachtige klanken’

‘Heerlijk om in deze klank- 
bubbel te zijn, prachtig! Kan 
ik uren in vertoeven.’

 3. Publieksfunctie

De combinatie van onze innovatieve werkwijze, het zelf ontwikkelen van een 
instrumentarium en de bijzondere relatie tot de omgeving en publiek zorgt 
ervoor dat ons werk van hoge artistieke kwaliteit en onderscheidend is, maar 
toch benaderbaar en begrijpelijk is voor vele doelgroepen.
 In de periode 2021– 2024 willen we de ‘Tilburgse’ bescheidenheid achter 
ons laten. Marketing krijgt meer prioriteit, volgend op de ambities om interna-
tionaal naam te maken. Daarom wordt een budget begroot en uren gereser-
veerd bij de zakelijk leider die communicatie en marketing coördineert.

3.1. Doelgroepen
We zetten in op promotionele activiteiten richting (potentieel) publiek, een 
tweede focus ligt op het beter bereiken en bedienen van het netwerk van pro-
fessionals zoals programmeurs, onderzoekers, media en vakgenoten. 

Beschrijving doelgroepen
a. Publiek: dit onderscheiden we in een direct publiek en een indirect publiek. 
– direct publiek: Dit is het publiek dat een voorstelling heeft meegemaakt, de 

website bezoekt, nieuwsbrieven ontvangt en/of ons op social media volgt. 
Door het genreoverstijgende karakter van de producties en de impact die 
het werk heeft, spreken we een diversiteit aan doelgroepen aan. Met auto-
noom werk bereiken we een gevarieerd muziekpubliek en liefhebbers van 
beeldende kunst en literatuur. De coproducties zorgen ervoor dat bezoekers 
van dans- en theatervoorstellingen in aanraking komen met ons werk. Door 
de omvang en producties niet op de standaard cultuurspots te presenteren, 
spreken we veel jongeren of publiek met een niet-Nederlandse achtergrond 
aan. 
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To Travel and To Matter, Lakes Alive Festival (2017), Lake District, UK; stemopnames met Engelse actrice Wendy Kwen, 
teksten van T.S. Eliot pricewinner Jacob Polley.

– indirect publiek: Publiek dat over ons hoort uit de tweede hand. Door arti-
kelen te lezen in kranten of vakliteratuur, films op YouTube of een program-
maboekje te bekijken. We bereiken veel geïnteresseerden in werk op het 
snijvlak van kunst, hedendaagse muziek en innovatie door mee te liften op 
de ‘publiciteitsmachine’ van de diverse festivals waar we staan geprogram-
meerd. Bijvoorbeeld als we worden uitgelicht op een voorpagina van een 
bijlage in een televisiegids. 

b. Professionals: 
Voor ons is de relatie met instellingen als podia, festivals, musea en manifes-
taties van groot belang. Daarnaast zijn vakmedia (offline en online), andere 
makers, opleidingen, fondsen, subsidiënten en concoursen belangrijke partijen 
uit het (beoogde) netwerk.  
 In de periode 2021– 2024 willen we uitgenodigd worden op internationale 
conferenties en seminars om te spreken over onze visie op kunst en ons werk. 
Ook nemen we deel aan (inter)nationale competities. Om net als bij eerdere 
nominaties onze naamsbekendheid te vergroten. 

Reacties van publiek bij Walk 
With Me in National Park 
Lake District UK

3.2. Marketingplan en -inspanningen
Om in naamsbekendheid bij zowel het directe en indirecte publiek als profes-
sionals te groeien hebben we een marketingplan met diverse acties opgesteld. 
Hierbij is belangrijk dat de merknaam S&VR de waarden inspirerend en experi-
menteel meekrijgt.

Investeren in uren marketing
Marketinguitvoering wordt in uren meebegroot om de marketingplannen uit te 
voeren. Daarnaast gaan we (waar nodig) extern marketingexpertise en -uitvoe-
ring inhuren en vanaf september 2020 een fulltime stagiair krijgen. 

Professionaliseren ‘vastleggen’ werken en uitvoeringen
Met aantrekkelijk beeldmateriaal, goede informatieteksten en prikkelend vide-
omateriaal creëren we tools om te gebruiken in persberichten, nieuwsbrieven, 
eigen media en sociale kanalen. Ook presenterende instellingen kunnen hun 
achterban beter enthousiasmeren. 

Vernieuwde website
Onze huidige website bestaat sinds 2017 en presenteert bestaande wer-
ken en een agenda van voorstellingen. Op de nieuwe website komt ook een 
belangrijke focus op het maakproces en het onderzoek dat hieraan voorafgaat. 
Marketingbureau Das Buro gaat hiermee aan de slag in 2020.

Vernieuwde catalogus
In 2016 verscheen onze laatste grafische catalogus; een prachtig boekwerk 
om het professionele netwerk te voorzien van een tafelportfolio. In 2020 maken 
we een nieuw, uitgebreider portfolio waarin de werken van afgelopen 4 jaar 
worden toegevoegd. 

Actualiseren en actueel houden relatielijst
Voor het vergroten en goed onderhouden van het professionele netwerk is het 
van groot belang dat de relatielijst uitgebreid wordt. Waar nodig kan gerichte 
promotie worden gedaan op: (vak)media, podia & festivals, musea, makers, 
opleidingen, fondsen/subsidiënten en concoursen.

Vaste campagnes
We gaan actiever worden op social media. Onze prioriteit hierbij heeft het goed 
onderhouden van Instagram, een medium dat geschikt is voor beeld, geluid 
en interactie. Ook hier krijgen concepten en onderzoek een belangrijke rol. 
Daarnaast versturen we minimaal elk kwartaal een nieuwsbrief naar publiek en 
professionals.
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360º Seascapes, Hilvaria Studio’s, ism beeldend kunstenaar Rob Moonen

Campagne per nieuwe voorstelling
Bij elke nieuwe voorstelling zoeken we actief onze doelgroep op. Door o.a. 
persberichten te sturen naar de (inter)nationale vakpers, maar ook bijvoorbeeld 
architectonische of vakbladen over innovatieve techniek, een trailer online te 
presenteren en te promoten of een artikel of interview te krijgen in landelijke 
dagbladen) rondom nieuwe werken. We genereren promotiemomenten rondom 
een nieuwe voorstelling (making of, officiële opening, reviews, movies) om pers 
te bereiken en/of zelf te gebruiken op social media.

,
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Sinds 2012 is Stichting Ambiance Tracks verantwoordelijk voor de bedrijfs-
voering. De dagelijkse artistieke en zakelijke werkzaamheden worden uitge-
voerd door ons, Jeroen Strijbos en Rob van Rijswijk (creatief) en Joris Bedaux 
(zakelijk). 
 De Stichting is een financieel gezonde culturele organisatie met een goed 
EIQ en een hoge output. In 2017 en 2018 planden we 40 voorstellingen per 
jaar uit 8 nieuwe producties, dit werden 130 uitvoeringen uit 14 producties in 
2017 en 118 uitvoeringen uit 10 producties in 2018. 
 Onze creatieve leiding heeft een vast contract en is in loondienst voor 30 
uur per week. Tot 2019 deden we de zakelijke leiding erbij, sinds dat jaar 
versterkte Joris wekelijks de organisatie met 30 uur waardoor onze organisatie 
met ⅓ groeide. Iedereen werkt echter nog steeds 30-80 uur per week, afhan-
kelijk van het aantal producties. De stichting heeft niet de financiële middelen 
gehad om uren buiten het vaste contract te belonen. 
 In de periode 2021– 2024 willen we toewerken naar een volledig contract 
voor de dagelijkse leiding zodat er meer ruimte komt voor onderzoek, innova-
tie, acquisitie, onderhoud van contacten en marketing.

4.1. Samenwerkingen
Hoewel de artistieke focus ligt op de presentatie van autonoom werk en de 
relatie met presenterende instellingen belangrijk is, hebben we altijd vanuit een 
bredere visie geopereerd. We werken samen binnen en buiten de cultuursec-
tor. Voor ons is, en dat wordt al jaren erkend, cultureel ondernemerschap geen 
modewoord, maar een logische werkwijze. 
 Globaal gezien kunnen de organisaties waarmee we samenwerken worden 
onderverdeeld in de volgende categorieën (totaaloverzicht op pag 20): 

4. Organisatie

Presenterende instellingen (festivals, podia en musea) 
Presenterende partners in Nederland zijn November Music, Gaudeamus 
Muziekweek, Het Concertgebouw, STRP, Boulevard, Oerol, De NWE Vorst, 
Theaters Tilburg, Circo Circolo, Cast, MTD landschapsarchiten en Pop-up 
Cinema. Internationale presenterende partners zijn o.a. Sonica Glasgow, 
LaStrada, Lieux Publics Marseille en Norfolk & Norwich Festival Norwich.

Coproducenten (dans- en theatergezelschappen) 
In de loop der jaren hebben we een sterke reputatie opgebouwd onder 
dans- en theatermakers door samen producties te ontwikkelen zoals met 
gezelschappen als Het Zuidelijk Toneel, Literair Productiehuis Wintertuin en 
Konzerttheater Bern. Middels deze samenwerkingen met makers uit andere 
disciplines boren we nieuwe publieksgroepen aan. Voor de periode 2021-
2024 zijn we in gesprek met Ulrike Quade Company (dans/theater) en Panama 
Pictures (dans/circus). 

Opdrachtgevers en ontwikkelaars (bedrijfsleven, culturele organisaties en 
onderwijsinstellingen)
Innovatie, vernieuwing en de inzet van nieuwe technologieën zijn belangrijke 
elementen binnen ons werk. We onderhouden daarom goede contacten met 
het bedrijfsleven en onderwijs. Aan of vanuit het onderwijsveld (HKU, TU/Eind-
hoven, Fontys, Codarts) worden er opdrachten verstrekt of diensten afgeno-
men. Ook worden voorstellingen ontwikkeld voor commerciële of maatschap-
pelijk betrokken partijen zoals Natuurmonumenten (Brabants Landschap), 
China Merchand, ZLTO / AGRO&CO en Oorlogsmuseum Overloon. 
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