
KEYS   OF   LIGHT   -   DOMPLEIN   
Kom   jij   de   interactieve   piano   installatie   Keys   of   Light   bespelen?   
 
Van   15   oktober   tot   en   met   21   december   vindt   ’s   avonds   iets   bijzonders   plaats   op   het   Utrechtse   Domplein:  
een   klank-   en   lichtspel   met   de   interactieve   piano-installatie   ‘Keys   of   Light’   van   de   Utrechtse   studio  
Mr.Beam.   Uiteenlopende   pianisten   bespelen   dit   unieke   kunstwerk   waarmee   een   spel   ontstaat   tussen  
muziek,   licht   en   architectuur,   geprojecteerd   op   de   Domtoren.  

 
Hoe   werkt   Keys   of   Light  
De   slimme   software   van   Keys   of   Light   analyseert  
de   muzikale   input   en   zet   iedere   pianotoets   om   in  
een   spectrum   aan   ontwerpen   die   direct   worden  
geprojecteerd.   Daardoor   is   geen   optreden  
hetzelfde;   de   ontwerpen   variëren   en   transformeren  
bij   ieder   spel,   waarmee   telkens   een   nieuw   beeld  
ontstaat.   Zo   levert   bijvoorbeeld   een   sonate   van  
Mozart   een   heel   andere   Dom   op   dan   een  
jazzimprovisatie.   Iedereen   kan   dus   zijn   eigen  
unieke   kunstwerk   op   de   Dom   creëren.   

 
Keys   of   Light   -   nieuwe   verlichting   voor   de   Domtoren  
Met   Keys   of   Light   wil   de   Stichting   Utrechts   EigenDom   geld   inzamelen   voor   de   kunstzinnige   aanlichting   van   de  
Domtoren.   De   oorspronkelijke   verlichting   is   vanwege   de   restauratie   van   Utrechts   beroemdste   toren   weggehaald.  
Bijdragen   en   meedoen   met   Keys   of   Light   betekent   dus   dat   de   Domtoren   na   de   restauratie   opnieuw   kan   stralen.  
 
Wat   vragen   we   aan   jou  
De   Piano   van   Keys   of   Light   is,   net   zoals   de   piano’s   op   de   treinstations,   bedoeld   om   bespeeld   te   worden   door  
allerlei   mensen,   Utrechters   van   jong   tot   oud   en   van   amateur   tot   professional.   ZIMIHC   programmeert   in  
verschillende   timeslots   deze   diversiteit   aan   pianisten.   De   dinsdagavond   bieden   we   de   kans   aan   leerlingen   van  
muziekscholen   en   het   netwerk   van   de   wijkcultuurhuizen.   Muziekdocenten   en   hun   leerlingen   kunnen   op   deze  
avond   1,5   uur   lang   spelen:   goed   of   minder   goed,   ontluikende   talenten   of   echte   beginners   -   alles   kan.   Bedenk   een  
invalshoek,   thema   of   repertoire   en   vervolgens   kijkt   ZIMIHC   waar   we   je   een   plek   kunnen   geven.   Keys   of   Light   is  
een   unieke   mogelijkheid   om   jezelf   te   laten   zien   als   organisatie,   en   om   je   leden   een   fantastisch   podium   te   bieden.   
Let   op:   alleen   docenten   of   medewerkers   van   de   wijkcultuurhuizen   kunnen   zich   aanmelden   met   een   groep  
leerlingen   voor   de   dinsdagen.  
 
Spelen   bij   Keys   of   Light  
-De   piano   is   beschikbaar   op   dinsdagen   tussen   17.00   en   21.30.   Je   spreekt   vooraf   met   ZIMIHC   een   tijdslot   van  
maximaal   1,5   uur   af   en   een   datum.   Zo   hoef   je   niet   in   de   rij   te   staan   met   je   leerlingen.  
-We   vragen   geen   vergoeding   om   de   piano   te   bespelen,   maar   aangezien   deze   piano   wel   bedoeld   is   om   geld   op   te  
halen   voor   de   Dom,   zullen   we   tijdens   deze   dinsdagen   wel   ‘met   de   pet’   rondgaan.   
-Wil   je   meedoen?   Geef   je   dan   op   via   het   formulier   op   de   website.   ZIMIHC   kan   geen   tijdslot   garanderen,   wel   doen  
we   ons   best   iedereen   op   de   dinsdagen   een   kans   te   geven.   
 
Andere   dagen  
De   installatie   is   ook   open   op   donderdag,   vrijdag   en   zaterdag.   Om   te   beginnen   tussen   19.00   -   21.00   uur.   Ook   dan  
kun   je   langskomen   om   te   spelen.   Dan   kan   het   zijn   dat   je   moet   wachten   op   je   beurt.   Op   sommige   avonden   komt   er  
bovendien   een   gast   pianist   spelen   of   is   er   een   evenement   op   het   Domplein.   Dan   is   de   installatie   niet   voor  
iedereen   beschikbaar.   Kijk   op    www.zininutrecht.nl    voor   de   agenda.    

http://www.zininutrecht.nl/

