
Dua Lipa en Jaguar openen de weg naar het
betere remixen
De Brits-Kosovaarse singer-songwriter Dua Lipa heeft een hoogst exclusieve

remix gemaakt van haar nieuwste nummer ‘Want To’. Dat gebeurde met behulp

van speciaal hiervoor ontwikkelde software die gegevens van haar rijgedrag in de

nieuwe Jaguar I-PACE muzikaal gebruikte om een remix te componeren. De

livegang van de remix voltrok zich 3 september tijdens een exclusief event The

Pace: Season One in de Sugar City in Amsterdam. Hier is deze unieke

samenwerking tussen Dua Lipa en Jaguar gepresenteerd. Bij het event voor

genodigden waren diverse muziekfans en sterren aanwezig, waaronder DJ Armin

van Buuren supermodel Doutzen Kroes en de Franse filmactrice Alix Bénézech,

die schittert in de nieuwe film Mission Impossible – Fall Out.



Dua Lipa riep fans tijdens de presentatie op om zelf aan te slag te gaan en een persoonlijke

remix te maken door gebruik te maken van de door Jaguar ontwikkelde technologie. Dat kan

niet alleen met gegevens van het rijden, maar ook met Spotify of simpel door het tappen op het

scherm van de mobiele telefoon. De samen met Jaguar ontwikkelde technologie maakt meer

dan een miljoen verschillende remixen zijn mogelijk, waarbij makers kunnen kiezen uit

verschillende tempo’s en diverse genres van hip-hop en dance, tot symfonisch, popmuziek en

drum en bas.

 

De oproep aan fans om zelf aan de slag te gaan was niet aan dovemans oren gericht. Kort na de

launch in Amsterdam brak ‘Want To’ al een record als meest geremixte song ooit. Ook Doutzen

Kroes en Alix Bénézech hebben tijdens het event in Amsterdam een eigen remix geproduceerd,

net als Dua Lipa al rijdend in een Jaguar I-PACE. De speciale software leverde op basis van hun

rijgedrag de input voor een eveneens unieke muzikale performance.

 

Voor haar remix van ‘Want To’ registreerden slimme sensoren in de Jaguar I-PACE de rijstijl

van Dua Lipa. De hoeveelheid gebruikte elektrische energie, haar manier van optrekken en

remmen hebben het nummer ingekleurd, zowel qua tempo als arrangement en overall feel.

 

De Dua Lipa x Jaguar versie van ‘Want To’ verschijnt op het album ‘Dua Lipa The Complete

Collection’, waarvan de release op 7 september is.

 

Dua Lipa bij de launch van de unieke remix in Amsterdam: “I’m so excited to collaborate with

Jaguar and push the boundaries of music and technology for my fans. It’s pretty mind-

blowing that anyone can create their own unique version of my single ‘Want To’ based on the

way they drive a Jaguar, or what music they listen to. It’s crazy to think that the data from my

drive in the electric I-PACE can alter the energy of my music to create a totally new and

incredible sound.”

 



Niet alleen rijders kunnen remixen, ook muziekfans van over de hele wereld kunnen hun eigen

versie van de Dua Lipa song creëren door gebruik te maken van http://remix.jointhepace.com.

Met deze innovatieve app is het mogelijk ‘Want To’ te personaliseren door gebruik te maken van

de eigen Spotify streaminghistorie – data van beluisterde muziek wordt dan gebruikt om de Dua

Lipa track te herschikken. De app maakt het ook mogelijk een eigen remix te maken door

tappen op de mobiele telefoon om zo de ‘pace’ te bepalen van een nieuwe versie van het

nummer.

 

Elke gemaakte remix met deze app krijgen een unieke ‘Dua Lipa x Jaguar’ cover art image. Zo

kan de gebruiker zijn muzikale creatie delen via social media-kanalen.

Jaguar en technologische innovaties

Dit samenspel tussen muziek en technologie is andermaal een voorbeeld hoe Jaguar de

interactie tussen rijder en auto wil versterken. Geïntegreerde systemen zoals InControl and

Smart Settings registreren de rijstijl van de bestuurder en zijn voorkeuren en passen de diverse

settings van de auto aan voor een betere rijbeleving.

 

Connected Car engineer, Matt Peirce: “Thousands of intelligent sensors are fitted to all Jaguar

PACE cars and respond to the driver, their driving style and the surroundings to personalise

the driving experience and excite the senses. Capturing data from inside and outside the car

during every drive allows us to customise the car to every driver.”

 

“We could see this type of music technology built into every Jaguar in the future, so the in-car

entertainment moves, evolves and adapts to you – creating an even more connected

experience. This would mean working with more music artists in the future to create similar

tracks that can respond to the way you drive.”

“We already use InControl data to continuously improve vehicles over time, and with the

advent of over-the-air software updates, it means we will be able to enhance customer cars

and even fix issues remotely, without the customer needing to visit to a dealer.”

 

Verzamelen van data: hoe de technologie werkt

http://remix.jointhepace.com/


De Jaguar E-PACE, F-PACE en I-PACE beschikken over duizenden intelligente sensoren die

alles monitoren en het rijden in deze modellen tot de fijnst mogelijke ervaring maken. Zes

verschillende databundels worden tijdens elke rit verzameld met behulp van Jaguar’s InControl

infotainment systeem. Dat gaat om data over remmen en optrekken, de terugwinning van

energie bij remmen, energieverbruik, gemiddelde snelheid en richting.

 

Deze informatie gaat draadloos naar de cloud dankzij 4G connectiviteit. De ‘Dua Lipa x Jaguar’

track gebruikt de gegevens van de auto samen met ultramoderne software om een

gepersonaliseerde remix te componeren.

 

Via de web-based app kunnen Spotify-gebruikers de remix maken op basis van vaak beluisterde

songs: dat wil zeggen dat de software daarmee weet welke muziekstijl en ritme de voorkeur

heeft van de luisteraar. Die informatie wordt benut om het nummer van Dua Lipa te remixen op

een manier die bij de gebruiker van de app in de smaak valt.

 

Wie geen Spotify-account heeft die kan met de app een remix maken door te tappen op het

scherm van de mobiele telefoon. De app zal het ingezette tempo en het ritme genereren.

 

Het maken van de meeste geremixte song in de geschiedenis

Een gespecialiseerd muziekproductieteam speelde een belangrijke rol om het remixen van de

Dua Lipa x Jaguar track voor iedereen mogelijk te maken. De masteropname van ‘Want To’ is

daarvoor teruggebracht tot essentiële componenten, zoals stemming, stijl, instrumentarium en

ritme. Op deze manier zijn meer dan 3.500 audiopatronen gemaakt, waaruit de software put om

te remixen. 

 

“The six data sets captured from each drive in a Jaguar I-PACE are used to conduct the track,”

aldus Tor Castensson van softwarepartner Plan8. “Every driver’s data ‘fingerprint’ from their

journey specifically selects the mood, tempo, intensity and complexity of the remix – and

chooses melodies, sounds and drum beats from a palette of instruments. The track effectively

responds to the pace and style of your drive.”

 



Ben Sumner, van Jaguars muziekproductiepartner Feel for Music: “It works like a combination

lock: there are five sections of every track, like five reels of a lock. The data from different

parts of driver’s journeys selects the mood and style in a number of different ways; effectively

turning every reel, to select a different combination. The software seamlessly blends the music

together so it works as one cohesive remix. Each reel has hundreds of different possible audio

stems, so there is the potential for millions of versions of the track.”

 

The Pace: Season One

De gepresenteerde samenwerking tussen Dua Lipa en Jaguar is de start van een serie nieuwe

Jaguar events en activiteiten in heel Europa, genaamd The Pace: Season One. Daarin staan de

populaire SUV-modellen E-PACE, F-PACE en I-PACE centraal. Volgend op het event in

Amsterdam kunnen rijders in andere landen ook kennismaken met het remixen door te rijden

met een van deze modellen tijdens een van de vele events die er zijn tot in 2019.

 

The Pace: Season 2 volgt zomer 2019.

 

JAGUAR KANALEN:

Vanaf 3 september 22:00 uur CET

Website: http://www.jointhepace.nl  

Facebook: https://www.facebook.com/JaguarNLD/

Instagram: https://www.instagram.com/jaguarnederland/
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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