
Gent lanceert geluidslogo ‘Sounds LikeGent’ en
laat iedereen ermee spelen
DeStad Gent heeft als eerste stad in België een geluidslogo: ‘Sounds Like Gent’.
Voortaan heeft de Stad, naast een huisstijl met beeldlogo, ook een muzikaalthema
dat het merk Gent auditief versterkt. Het muzikale logo krijgt diversetoepassingen,
zoals wachtmuziek bij Gentinfo, een beltoon voor gsm, een versievoor de beiaard
van het belfort en nog zoveel meer. Iedereen kan er zelf mee aan de slag want de
compositie is als open data beschikbaar.
 
Op 22 juni stelden burgemeesterTermont, schepen van Cultuur, Toerisme en
Evenementen, Annelies Storms en hetGentse sound agency Roundhouse het geluidslogo
‘Sounds Like Gent’ voor onder destadshal. Met dit muzikale thema heeft Gent nu ook een
echte geluidsidentiteiten dat helemaal in harmonie met de visuele huisstijl en eigenheid
van de stad.Het visuele logo als vlag. Het muzikale logo als volkslied.
 

Oogen oor voor de stad

Hoe klinkt Gent? Sound agency,Roundhouse, ging op zoek naar de persoonlijkheid van
de stad via workshops, hetGentse stadsmarketingplan en door simpelweg te luisteren in
de stad. Alsmetropolis op broekzakformaat bij uitstek, open, authentiek, onvervalst wijs
maar ook dwars en doelgericht, is Gent nooit ‘af’, maar immer inventief enaltijd in
beweging. Deze dynamische stad, solidair en gedragen door deGentenaars, verdient een
eigen deuntje. Gent is niet voor niets door Unesco als‘Creative City of Music’ benoemd.
 

‘De stadsgeluiden maken voor ons een wandeling door Gent: de tram, de
voetstappen, de stadshal. Muzikaal-technisch kiezen we voor een verrassend,
prikkelend ritme en een eenvoudige, herkenbare melodie gedragen door
elektrische gitaar (inclusief gitaarsolo). We horen een 12-snarige Oud, houten
claves, pads, blazers en zelfs een vibraphone. Gent doet zijn koppige
goesting. We hebben de stad vertaald in een muziekwerk waarvan de
basismelodie het DNA is waar iedereen mee aan de slag kan, ook volgens zijn
of haar goesting.’
— Cedric Engels, oprichten Roundhouse



#SoundsLike Gent

'Gent is niet toevallig Unesco Creative City of Music. In Gent stroomt muziek
als water door de stad en zit het barstensvol muzikaal talent. Daarom heb ik dit
geluidslogo geïntroduceerd. We roepen iedereen op te spelen met het geluid
van Gent.'
— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

 
Het muziekwerk (Sounds Like Gent), hetgeluidslogo, de sporen, MIDI-bestanden,
partituren zijn allemaal beschikbaarvia de website www.soundslike.gent. De StadGent
gelooft in open data en trekt dat beleid door tot de laatste noot.
 
Wie een eigen bewerking maakt, hetgeluidslogo op een originele manier gebruikt en het
op de sociale media publiceertmet de #soundslikegent, maakt kans om opgepikt te
worden door de kanalen van deStad Gent en zo een ruim publiek te bereiken. Ook alle
ideeën om aan de slag tegaan met de muziek zijn welkom op
stadsmarketing@stad.gent. De teaser (https://youtu.be/YHTqR4YraEM) biedt alvast
inspiratie.

 

Zoveelstad: zoveel muziek

De Stad zelf zet het geluidslogo in opverschillende manieren: wachtmuziek voor Gentinfo,
een lied voor de beiaard vanhet belfort, geluidsbumper bij online filmpjes,
herkenningstune van Stadstv ditnajaar. Er is een beltoon voor gsm en zelfs een geluid
voor een deurbel tedownloaden op www.soundslike.gent.
Veel varianten zijn mogelijk. Datbewezen de stadsbeiaardier Kenneth Theunissen, het
muziekcollectief The NewWhat Now, Osama Abdulrasol (OsArt) op zijn qanûn (een
Arabischsnaarinstrument), het koor Allez Chantez en Het Gents blazerscollectief die elk
een eigen versie brachten tijdens de persvoorstelling.
 
Er zitten nog plannen met hetgeluidslogo in de pijplijn. Het geluid van Gent zal
ongetwijfeld vaak te horenzijn.
Informatie

Dienst Communicatie, stadsmarketing,Aline Tyvaert, Hofstraat 1, 9000 Gent, gsm 0473
56 20 79, e-mail aline.tyvaert@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Cultuurdienst, Jo Van Herreweghe,Veldstraat 82A, 9000 Gent, tel. 09 269 84 80, e-
mail cultuurdienst@stad.gent
CedricEngels, Sound agency Roundhouse, gsm 0485 88 88 84, e-mail
cedric@roundhouse.be, website www.roundhouse.be
Website www.soundslike.gent

 
Bevoegd

De heer Daniël Termont, burgemeester, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266
50 00, fax 09 266 50 19, e-mail burgemeester@stad.gent
MevrouwAnnelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 44, fax 09 266 51 59, e-mail
schepen.storms@stad.gent

Stad Gentpersruimte
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