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As we there are 2020

Performance

‘As we there are’ is een performance, waarin Mariana Lanari en Sjoerd Leijten 
passages uit hoofdstuk 2.2 van Finnegans Wake herinterpreteren. Hierbij 
begeleiden ze zichzelf op banjo, autoharp, syntheziser OP-1, speelgoedpiano en 
zelfgeprogrammeerde software.

“Brékkek Kékkek Kékkek Kékkek! Kóax Kóax Kóax! Ualu Ualu Ualu! 
Quaouauh! The long night of Finnegans Wake is back again in a musical 
chocolate box. We will perform passages from chapter 2.2, making music, 
reading out loud, listening softly, using instruments, objects, electroacoustic 
sounds and words to create a faithfully unfaithful re-narration of the story.” 
 
(Tekst: programmaboekje Van Abbemuseum)

Grafisch ontwerp door Remco van Bladel

Reader, Van Abbemuseum, op de verjaardag van James Joyce, 2 februari 2020.

http://www.marianalanari.com/


 As we there are, Van Abbemuseum, op de verjaardag van James Joyce, 2 februari 2020.

As we there are 2020



Minnowahaw 2020

Tape en digitale release op OGGY RECORDS

“MINNOWAHAW consists of five works that stem from different 
corners of Leijten’s practice. The a-side starts with the gamelan inspired 
piece Gammelaxarksky, a composition made from an improvisation 
with tenori-on and gamelan samples that explores non-western tunings 
and scales. The second piece is a psychedelic piece that was improvised 
as a score to a found 8mm film about a Thai vacation. The improvisation 
was influenced by the analysis of the images (using parameters such 
as brightness, colour, velocity, etc). With toy piano, eerie voices, tempo 
changes and the use of frantic polyrhythms, the piece ventures into 
spooky atmospheres and conjures powerful dreamlike images.

Flipping the tape the first track radiooscillating on the b-side is a slow 
and stretched-out collage piece that features a real-time processed 
recorder played by Verena Barie and sampled radiowaves. Follow up 
Play Sharp To Me is a wild improvisation with voice, tape deck, toy 
piano and supercollider that sizzles with electric tension. The album 
ends with Drowned World and features again Verena Barie on recorder. 
Taking the recorder to ear pearcing extremes - having the recordings 
heavily processed and mangled with audio programming environment 
supercollider, the work investigates micro-rhythms and textures and 
would be a fitting soundtrack to a digital exorcism.

Concerning the cover art, visual artist Joeri Lefèvre was invited to get 
inspired by the works and came up with the image of an indigenous 
mask shown from the inside, with a price-tag and signs of violence. 
The image carries the message that we should look at the insides of our 
masks, that we should make a psycho-analytic journey through our 
violent subconscious before we fly to Thailand as a careless, ignorant and 
seemingless innocent tourist.” 

(Tekst: OGGY RECORDS)
Minnowahaw, tape release, OGGY RECORDS, 2020 

https://verenabarie.com/
https://joerilefevre.nl


ANSAGE ENDE 2019

De experimentele korte film ANSAGE ENDE is een artistieke reflectie op 
activistisch engagement. Via een combinatie van fictie en documentaire, 
muziek en tekst, roept deze hybride film op tot een collectieve en 
activistische benadering van de klimaatcrisis. 

ANSAGE ENDE opent met een imaginaire reis door een leeg landschap 
waar water land ontmoet. Twee karakters lopen door de modder, weg van 
de kijker, in een open, nog onbekende toekomst. Ze fantaseren over wat 
onze snel veranderende wereld zou kunnen brengen en ondervragen hun 
persoonlijke participatie in deze mogelijke toekomst. Langzaam beweegt 
de film weg van het imaginaire naar de realiteit. Klimaatdestructie 
wordt angstaanjagend zichtbaar: op zoek naar energie en winst vreten 
gigantische machines in een bruinkoolmijn de bodem op. Politieagenten 
beschermen houthakkers die het naburige bos omhakken om wille van 
de uitbreiding van de mijn. Jonge activisten bezetten de bomen om de 
verwoesting van dit oeroude bos te voorkomen.

De film werd vertoond in Stroom Den Haag als onderdeel van de 
Uncertainy Seminars. ANSAGE ENDE won de prijs voor  ‘Beste 
Experimentele Film’ op het Rome Independent Cinema Festival 
2019. De film hoorde bij de officiële selectie van het Cinema Verde 
International Environmental Film & Arts Festival 2020 in 
Gainesville, Florida en wordt later dit jaar gescreened op Het 
Klimaatfestival in Het Bos in Antwerpen.

Een gedeelte van de film werd gemaakt tijdens een residentie in 
Kunsthuis Syb in Beetsterzwaag.

Film

Beelden uit de film van het wad en het Hambacher bos.



ANSAGE ENDE 2019

Link naar film 
(wachtwoord: AMSTERDAM)

Concept - Stijn Verhoeff & Sjoerd Leijten
Regisseur - Stijn Verhoeff
Camera - Casper Brink
Edit - Jasper de Bruin & Stijn Verhoeff
Geluid - Sjoerd Leijten & Malu Peeters
Muziek - Verena Barie, Gerri Jäger & Sjoerd Leijten
Editing, mixage en mastering - Sjoerd Leijten & Malu Peeters
Titels - Karoline Swiezynski
Productie - Gneisspecker

De soundtrack van de film is opgenomen in een boerenschuur in de buurt van Beetsterzwaag. De sessie is tevens een scène in de film.

De muzikale sessie op de boerderij wordt gecombineerd met teksten van ecoloog Andreas Malm.

https://vimeo.com/314525630
https://vimeo.com/314525630
https://www.stijnverhoeff.org/


Geluidsinstallatie

De toekomst ligt in zee is een dromerige en poëtische reis door 
een imaginair landschap. Atmosferische klanken vullen de ruimte, 
soms beeldend en poëtisch, dan weer rauw en hard. Verschillende 
stemmen (vrouwelijke, mannelijk, zacht, scherp) rijsen op uit het 
landschap. Drie verhalen worden verteld, een vierde brengt de 
verhalen samen. Als schilderijen in de tijd komen de verhalen tot 
leven. Als in een film reist de luisteraar naar en door plekken waar 
zij of hij nog nooit eerder is geweest. 

De locatie gebonden installatie - een uitkijkpost voor jagers 
waarin men het geluidswerk kan luisteren - was onderdeel van 
de tentoonstelling bij het Lûd Sound Art Festival (2018) met 
kunstenaars Uri Aran, Cecilia Bengtsson, Cilia Erens, Dora García / 
Jan Mech, Bouke Groen, Voebe de Gruyter, Florian Hecker, Edwin 
van der Heide, Saskia Janssen, Laura Maes, Matt Mullican, Jan 
Ruerd Oosterhaven, Falke Pisano, Ramon van de Werken en Peter 
Zegveld.

De toekomst ligt in zee werd eerder geëxposeerd in Galerie van 
Gelder (2017) in Amsterdam, gecureerd door Vincent van Velsen.

In samenwerking met:
Tekst - Stijn Verhoeff  
Muziek - Sjoerd Leijten  
Geluid - Sjoerd Leijten en Malu Peeters  
Installatie - För Künkel

De toekomst ligt in zee 2018 

Exhibition view, ‘De toekomst ligt in zee’, Lûd Sound Art Festival, 2018.

https://www.stijnverhoeff.org/
http://www.malupeeters.org/


Link naar audio

De toekomst ligt in zee 2018 

Exhibition view, ‘De toekomst ligt in zee’, Lûd Sound Art Festival, 2018.

https://soundcloud.com/jajajaneeneenee/sets/de-toekomst-ligt-in-zee


De toekomst ligt in zee 2017 

Exhibition view, ‘De toekomst ligt in zee’, Galerie van Gelder, 2017.



Geluidsinstallatie

Twee ‘Seinsters’, Geesten van de Ether, nemen het publiek mee op 
een imaginaire tocht rondom het eiland Terschelling, begeleid door 
krijsende meeuwen, ruisende drones en kapotte ritmes die uit alle 
spleten en hoeken van het verlaten huisje komen. Ten noorden 
van het eiland belandt de luisteraar op een boorplatform, waar een 
plotselinge explosie het platform vernietigt en haar arbeiders met 
geweld in zee gooit. Zuidelijk treft men het vogeleiland Griend 
(waar de kunstenaars drie dagen doorbrachten, zie deze video), 
terwijl radiosignalen de verhalen onderbreken en benzinevaten 
onheilspellend resoneren. 

Op het hoogste punt van West-Terschelling, in en rondom het 
oude, verlaten Seinhuisje, ontwikkelden Olle Kruijt, Sjoerd 
Leijten en Stijn Verhoeff de audio installatie Seinsters. Het werk 
was onderdeel met 14 andere kunstwerken van het expeditie 
programma van theaterfestival Oerol.

Achtkanaals geluidsinstallatie met megafoons, resonerende 
benzinevaten, plastic afval en radio’s speciaal ontwikkeld voor 
het Seinhuisje op West-Terschelling in opdracht van OEROL en 
Natuurmonumenten.

‘Seinsters’ was onderdeel van het expeditieprogramma van het 
OEROL Theaterfestival in 2018.

Seinsters 2018

Exhibition view, ‘Seinsters, OEROL, 2018.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/795167-drie-kunstenaars-verblijven-op-vogeleiland-griend
https://www.stijnverhoeff.org/


Link naar audio
Seinsters 2018

In samenwerking met: 
Concept - Olle Kruijt, Sjoerd Leijten & Stijn Verhoeff
Tekst - Stijn Verhoeff
Geluid & Muziek - Sjoerd Leijten
Installatie & Techniek - Olle Kruijt
Stemmen - Caroline Ruijgrok & Jeanne-Marie Knops.

Exhibition view, ‘Seinsters, OEROL, 2018.

https://soundcloud.com/sjoerdleijten/seinsters


Baken 2017

Performance / installatie

De ether is vol van elektromagnetische golven. Zonder dat we 
het doorhebben zweven Wifi, mobiele telefonie, radiostations, 
maar ook de elektromagnetische golven van passerende kometen 
rondom ons. BAKEN is een installatie performance, waarin de 
ether wordt gescand naar allerlei signalen, die worden gebundeld in 
een kosmische compositie.

BAKEN bestaat uit drie compartimenten met speakers, raspberries, 
software gecontroleerde radio’s (SDR’s) en antennes. De software 
is ontwikkeld in radio programmeeromgeving GNURadio en 
audio programmeeromgeving SuperCollider. Met een controller 
– gemaakt van gesmolten plastic – kunnen de parameters, zoals 
de frequentie, bandbreedte en demodulatie type, van het BAKEN 
worden aangepast. Bovenin het BAKEN is een AM zender 
gemonteerd, waardoor de compositie ook weer de ether in kan 
worden gezonden.

BAKEN werd uitgevoerd op het Belgium Performance Festival, 
Brussel, bij de Ruimte, Amsterdam, en op het dak van Tetterode 
tijdens West Wednesdays, Amsterdam. 

BAKEN is een project van Olle Kruijt en Sjoerd Leijten.
Performance, ‘Baken’, Tetterode, 2017.



Baken 2017

Link naar video

Performance, ‘Baken’, Tetenrode, 2017.

https://vimeo.com/215342761


Supernoctural 2017

Performance

Audiovisuele performance waarin een passage (blz. 598 regel 17 
tot blz. 600 regel 4) uit Finnegans Wake van James Joyce wordt 
herverteld via woorden, klanken en beelden. 

‘Supernoctural’ is een hervertellende compositie, waarin ruimte 
is gemaakt voor improvisatie. De muziek wordt uitgevoerd 
met speelgoedpiano, computer data recorder, tenori-on en 
zelfgecodeerde software. Het beeld wordt gemaakt door 
kunstenares Katinka de Jonge met behulp van een aquarium met 
kleurstof en objecten en de grafische programmeeromgeving 
Isadora. 

‘Supernoctural’ werd uitgevoerd op het FLAM Festival in Arti et 
Amicitiae, in W139 en in De Ruimte in Amsterdam.

Het project begon als een samenwerking tussen kunstenares 
Mariana Lanari en mijzelf, toen we werden uitgenodigd door de 
Amerikaanse schrijver Derek Pyle om een muzikale interpretatie 
te maken van het eerste en het laatste hoofdstuk van ‘The Wake’ 
voor zijn Waywords and Meansigns project. Fragmenten van dit 
audiowerk werden uitgezonden op BBC Radio 3 en BBC Radio 6.

Videostill, ‘Supernoctural’, De Ruimte, Amsterdam, 2017.

http://katinkadejonge.net/
https://marianadarvaslanari.hotglue.me/


Supernoctural 2017

Videostill, ‘Supernoctural’, De Ruimte, Amsterdam, 2017.

Link naar video

https://vimeo.com/213438284


sigils 2017

Audiovisuele performance

sigils is een samenwerking met digitaal kunstenaar / filmmaker 
Alexander Mangel. We ontwikkelen een audiovisueel instrument 
dat opereert als een autonome feedback loop. In De Ruimte 
in Amsterdam en de Ruimte in Gent gaven we de eerste 
presentaties van het systeem. Het systeem is ontwikkeld met Unity, 
SuperCollider en Isadora. 

Naast dit audiovisuele instrument resulteerde sigils ook in 
afgeleide installatie met resonerende staalplaten. Met gebruik van 
resonantiespeakers laten realtime opgepikte radiosignalen deze 
platen vibreren. Deze trillingen zijn zowel sonisch als visueel 
waarneembaar. 

sigils werd gesteund door het Stimuleringsfonds Creatieve 
Industrie. 

Link naar video

Performance, ‘sigils, In De Ruimte, 2017.

https://vimeo.com/351130884


Volle Band 2010 - 2018

Volle Band was een kunstproject bestaande uit multimediale 
fietsen, gericht op performances in de openbare ruimte. 
Op verschillende typen fietsen werden geluid-, beeld- en 
computermodules geplaatst die de vrijheid geven om allerlei 
audiovisuele performances uit te voeren. 

Ik was verantwoordelijk voor de code, performance en 
geluidscomposities. Performances werden uitgevoerd in oa. 
de Oude Kerk in Amsterdam, bij Noordkaap in Dordrecht en 
traffic van Lokaal 01 in Antwerpen.

Volle Band was ook een nomadisch platform. We organiseerden 
expedities waarbij het publiek meefietste van plek naar plek waar 
kunstenaars en performers (oa. Caroline Ruijgrok, Oscar-Jan 
Hoogland, Arvind Ganga, Sieger Baljon en Roberta Petzoldt) 
hun werk toonden. Vaste filmcurator bij de expeditie was de 
bekende Amsterdamse filmkenner Jeffrey Babcock. 

Volle Band bestond uit psychiater, technicus en fietsenmaker 
Olle Kruijt, geluidskunstenaar Sjoerd Leijten en animator Didier 
Jansen. Eerdere leden waren Daan Dirk de Jonge en Zac Stibbs.

Audiovisueel collectief en nomadisch platform
Link naar website

Performance tijdens ‘Come Closer’ in de Oude Kerk.

http://www.volleband.nl


Volle Band 2010 - 2018

Artikel in Vogelvrije Fietser over Volle Band expeditie.



Dus Niet Brommen 2013

Scooterexpeditie

Een scooter expeditie langs de meest idyllische hangplekken van 
Dordrecht.

In het kader van het Urban Explorers Festival ontwikkelde Volle 
Band  een unieke scooter expeditie door het centrum van Dor-
drecht.

Als ware toergidsen namen jongeren het publiek achterop hun 
eigen scooter of brommer. Vooraf werd een route uitgestippeld 
langs favoriete hangplekken in de oude binnenstad. Plekken waar 
toeristen of andere bezoekers van de stad normaal gesproken niet 
komen, en zeker niet op zo’n verafschuwde, al dan niet, opgevoerde 
brommer. Met deze expeditie wilde NK de belevingswereld van de 
jongeren open stellen voor het festivalpubliek en hen iets van de 
brutale spanning laten voelen, die je ervaart als je je in een groep 
door de openbare ruimte beweegt. De jongeren namen als Dordtse 
gastheer/vrouw, wildvreemde bezoekers achterop. Over en weer 
een redelijk intieme ervaring. Want jezelf overleveren aan een scoo-
terjongere, niet wetende waar je naartoe gaat, jezelf vastgrijpend in 
de bocht of op de rotonde, dat levert een intense ervaring op. Het 
Amsterdamse kunstcollectief Volle Band werd gevraagd een hoor-
spel te ontwikkelen voor de scootertour.  Zij maakten een surrea-
listische, opzwepende soundscape, waarbij allerlei verkeersgeboden 
en andere gebodsborden in de openbare ruimte het terugkerend 
element waren. Vandaar ook de titel ‘Dus Niet Brommen’. Deze ex-
peditie reed juist wél door steegjes en over het grind. En de deelne-
mende scooters waren meer dan irritante, scheurende dingen. Volle 
Band maakte er muziekinstrumenten van.

‘Dus niet brommen’ was een commissie van Noordkaap en werd 
uitgevoerd op het Urban Explorers Festival in Dordrecht en tijdens 
Liminal Consortium vanuit Extra City in Antwerpen.

‘Dus niet brommen’, Urban Explorers Festival, Dordrecht, 2013.



Dus Niet Brommen 2013

Link naar video

‘Dus niet brommen’, Urban Explorers Festival, Dordrecht, 2013.

https://vimeo.com/69721249

