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Bijzonder programma rondom pionier
door Margreet Westdiik

Liefhebbers van elektronische en
experimentele muziek kunnen
morgen hun hart ophalen bij Po-
dium Willie. Onder de noemer
'ass-crack stage-hack #r8'kan ge-
noten worden van een program-
ma rondom het werk van geluids-
kunstenaar Dick Raaijmakers.
Harco Rutgers, beeldend kunste-
naar, organiseert de speciale Raaij-
makers middag - en avond vanuit
zijn platenlabel'Esc.rec.' Het is het
t8e evenement dat hij onder de
naam ass-crack stage-hack op po-
ten heeft gezet. Rutgers is zelf
groot bewonderaar van het werk
van de experimentele componist
Raaijmakers die dit jaar de
Witteveen+Bos Kunst + Technolo-
gie prijs voor zijn gehele oeuvre
won: ,,Dick Raaijmakers was bijna
wetenschappelijk bezig met ge-
luid," vertelt hii. ,,Hii is een pio-
nier díe in de jaren 5o elektroni-
sche muziek wereldwijd op de
kaart heeft gezet-."
Het programma in Podium Willie
is een aanvulling op de tentoon-
stelling over Dick Raaijmakers die
al sinds 1o november te zien is in
de Bergkerk. ,,We draaien zondag-
middag eerst een speciale docu-
mentaire over zijn leven, gemaakt
door documentairemaakster fac-
queline Oskamp ('Op zoek naar
een vergeten toepassing', Uur van
de Wolf red.) Zij heeft onlangs
ook een boek geschreven over de
geschiedenis van de elektronische
muziek (Onder Stroom, red.) en is

aanwezig om vragen naar aanlei-
ding van de film te beantwoor-
den." Rutgers hoopt zelf door de-
ze inleiding het werk van Raaijma-
kers en experimentele elektroni-
sche muziek in het algemeen toe-
gankelijker te maken voor een
breed publiek. ,,Het is net als met
moderne kunst", zegt hij. ,,Als je
het niet vaker hebt bekeken, vind
je vaak geen ingang."
Na de vertoning van de film over
Raaijmakers werk en leven kan er
bij Podium Willie een maaltijd
worden gegeten. Daarna is het tijd
voor het avondprogramma en tre-
den er drie geluidskunstenaars op
met eigen werk. Rutgers strikte
daarvoor niet de minsten. Zo
komt Cathy van Eck, componist
en geluidskunstenaar en lesgevend
aan de Universiteit van de Kun-
sten in Berq woonachtig in Zwit-

serland een optreden verzorgen.
Daarnaast komt Radboud Mens,
tevens geluidskunstenaar laten
zien hoe hij op afstand zijn drie gi-
taren kan laten bespelen door mid-
del van geluidsgolvery die hij com-
poneerde op zijn computer. Wou-
ter van Veldhoven tot slot treedt
op met taperecorders, en zelfge-
maakte muziekinstrumenten die
hij onder andere van tweedehands
afval ontwerpt. Alle drie geluids-
kunstenaars lieten zich in hun
werk inspireren door Dick Raaij-
makers.
De ass-crack stage-hack middag en
avond begint zondag om 15.30 uur.
Zaal open om 15.oo uur. Toegang
is 5 euro. Locatie: Willie, Haven-
kwartier Deventer, Mr. H.F. de
Boerlaan r5r ( ingang achterzijde).
Meer informatie via www.podium-
willie.org.

Dick Raaijmakers wordt gezien als een pionier die in de jaren 50 elektroni-
sche muziek wereldwijd op de kaart zette.


