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Een samplecollectie van niet bestaande 
instrumenten blijkt, ook met samples 
van potten, pannen, bestek en ander 

keukengerei, een droom die maar niet lijkt
uit te komen. Het blijft vaak een gimmick en 
het klinkt uiteindelijk allemaal hetzelfde: alsof 
iemand met een pollepel op een pan slaat.
Er komt blijkbaar meer bij kijken om een
muzikale klank te maken. De klankkunstenaar 
Ferdinand Försch heeft dat goed begrepen. 
Hij bouwt zijn eigen ‘muziekinstrumenten’ en 
‘klankinstallaties’. Daarvoor gebruikt hij allerlei 
materialen, waaronder de spullen die hij vindt 
op de schroothoop. Tot zover niets nieuws; 
dat hebben meer mensen gedaan. Maar deze 
kunstenaar zegt: ‘Ieder instrument heeft drie 
samenhangende dingen: een generator, een 
versterker en een resonator.’ Let wel, hij heeft 
het hier over akoestische instrumenten!

De geluidsbronnen
Met generator bedoelt hij dat onderdeel van het 
instrument dat het basisgeluid opwekt. De bron, 
zou je kunnen zeggen. Dat kan een stuk metaal 
zijn waar je op slaat, of een lange draad die je 
met een strijkstok aanstrijkt; dat soort dingen. 
Dat geluid kan van zichzelf al hard genoeg zijn, 
maar je kunt het ook luider maken door bij-
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Klanksculpturen
We doen het allemaal, slaan op gebruiksvoorwerpen die geen 
muziekinstrumenten zijn om te kijken hoe dat klinkt. De 
sample-library van Klanghaus gaat echter véél verder dan dat...

voorbeeld een soort klankkast te maken. Dat is 
dan de versterker. Die klankkast heeft meestal 
ook weer bepaalde eigenschappen waardoor het 
geluid gekleurd wordt; dat is dan de resonator. 
Deze benadering lijkt erg op wat we kennen uit 
de wereld van de klanksynthese; daar gebruiken 
we meestal: oscillator, fi lter, versterker. Terug-
vertaald: generator, resonator, versterker. Deze 
conceptuele benadering levert heel andere instru-
menten en klanken op dan wat je met gewoon in 
het wilde weg op metaal, hout en andere mate-
rialen slaan voor elkaar zou krijgen. Daarnaast 
is voor Försch het visuele aspect belangrijk. De 
relatie tussen wat je ziet en wat je hoort. Daarom 
zien zijn instrumenten er vaak ook heel specta-
culair uit. Ze laten eigenlijk door hun uiterlijk zien 
hoe ze klinken. Försch heeft met zijn klank-
sculpturen over de hele wereld performances 
gedaan, maar nooit muziekstukken opgenomen. 
Natuurlijk vanwege dat visuele aspect. Fraai als 
kunstenaars consequent zijn! Maar nu is toch 
een deel van zijn werk vastgelegd en voor ons 
als muzikanten toegankelijk gemaakt in de vorm 
van een sample-library op basis van Engine. De 
geluiden zijn dus alleen bruikbaar met deze 
door Yellow Tools ontwikkelde sampleplayer.

De samples
Aangezien Försch verder denkt dan het geluid 
alleen, zijn de samples ook niet zomaar wat 

opnames van willekeurig gemep op de klank-
sculpturen. Er is echt naar gestreefd om speel-
bare muziekinstrumenten in de computer te 
krijgen. Het basisprobleem van samplen is het 
bevriezen van de klank. Op het moment dat je 
een opname hebt gemaakt en die terugspeelt 
gaat er iets verloren aan ‘echtheid’ omdat we 
waarnemen dat steeds precies hetzelfde stukje 
wordt afgespeeld. Dat verklaart waarom een 
sampleplayer vaak platter klinkt dan een syn-
thesizer. Inmiddels zijn daar wel oplossingen 
voor, vaak door héél veel samples te maken die 
automatisch of middels speelhulpen (controllers, 
keyswitches en dergelijke) worden afgewisseld. 
Helemaal met metalige klanken valt de starheid 
snel op, maar bij de Klanghaus-bibliotheek heb-
ben ze dat mooi weten te vermijden. De klanken 
zijn rijk aan boventonen die zich spannend 
ontwikkelen, ze reageren subtiel op aanslag-
sterkte en er zijn vaak enkele variaties die 
met een midinoot op het linkergedeelte van
je keyboard te kiezen zijn. De klanken zijn 
diep en hebben een akoestische feel. 

De presets
Op zich zitten er niet zo ontzettend veel presets 
in de Klanghaus-library, maar de presets die er 
zijn, zijn allemaal goed en bruikbaar. Dat is nog 
wel eens anders bij sample-dvd’s! Klanghaus 
bestaat uit vijf afdelingen, die elk een bepaald 
soort instrumenten bevatten: l’Arcton, Metal 
Works, Klanggerausch, Bio Modu en New 
Percussion. De eerste rubriek, l’Arcton, bestaat 
uit slechts acht presets, maar deze hebben 
ieder weer een aantal keyswitches en andere 
variatiemogelijkheden. De allereerste, l’Arcton 
Stick, is meteen een geweldig mooi instrument 
met een diepe, gedragen klank en veel detail. 
Dit is precies het soort geluid dat je verwacht 
van vergelijkbare sample-libraries, maar waarin 
je altijd teleur wordt gesteld. Zo te horen is de 

Arcton een heel groot instrument met lange 
snaren en een metalen resonator. Het klank-
verloop is heel kundig vastgelegd. Het is alsof je 
ernaast staat. Deze afdeling gaat verder met 
hetzelfde instrument, maar dan op verschillende 
manieren aangestreken, in plaats van dat er 
met een stok op de snaren geslagen wordt. 
Er zijn veel verschillende samples genomen 
en de druk van de strijkstok op het instrument 
vertaalt zich in subtiele klankverschillen die 
erg fraai overkomen. Niet elektronisch, maar 
levendig en krachtig. Het klinkt ergens als een 
wilde cello, dus geen getemd exemplaar zoals 
we die in het klassieke orkest tegenkomen. In 

de tweede afdeling, Metal Works, vinden we in-
strumenten zoals fl exibele metalofonen, water-
drums en gong-achtige dingen. Ook weer met 
verschillende speeltechnieken onder een aantal 
midinoten links van het keyboard, waar door 
je heel ‘realistisch’ kunt spelen. Onder ‘klang-
gerausch’ nog meer blijkbaar niet duide lijker te 
defi niëren klanken. Van opzwellende sounds 
die bwoeaaa doen tot liefl ijk getingelingeling. 

Er is nog meer, zoals een aantal drumkits 
ge baseerd op deze instrumenten (de vijfde afde-
ling) en als bonus krijg je een aantal voor gepro-
grammeerde sequences die je kunt afspelen 
en combineren door op een toets te drukken. 

Lijkt me meer iets dat als demonstratie dient 
van wat er mogelijk is dan dat je die nou zelf 
zou gaan gebruiken. Ze zijn nogal erg in de stijl 
van Ferdinand Försch, die je overigens aan het 
werk kunt zien in een video op Interface Xtra. 

In de Engine 2 interface kun je slechts heel 
beperkt editen aan de klank, maar echt nodig 
is dat ook niet: het is al goed! Toch zou ik 
graag de bronsamples tot mijn beschikking 
hebben voor eigen sounddesign.

Besluit
Deze sample-library biedt een totaal nieuw 
klankspectrum en is zeker de moeite waard 
voor iedereen die zoekt naar bijzondere en 
sfeervolle geluiden, zonder nou meteen in 
ambient-achtige sferen terecht te komen met 
zijn vaak elektronische bijsmaak. Klanghaus 
klinkt meer als topklasse sounddesign; als
instrumenten uit een andere wereld. Beter dan 
welke sample-cd dan ook. Klanghaus geeft
je een subtiel instrument, in plaats van een 
hapklare sfeer die helemaal is voorgekookt. 
Wat mij betreft een veel fi jner concept. ■

advertentie

Ferdinand Försch en zijn instrumentarium
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