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Harman Kardon organiseert een digitale
kunstwedstrijd die de kracht van beeldende
kunst en muziek samenbrengt
De winnaar van de Harman Kardon Suites Art of Sound-competitie wordt bekend gemaakt

tijdens het Montreux Jazz Festival.

Amsterdam, 19 mei 2022 –  Geïnspireerd door de manier waarop Harman Kardon

zijn luisteraars uitnodigt om meer achter het geluid te ontdekken, laat de Harman

Kardon Suites Art of Sound 2022 competitie je een nieuwe wereld ontdekken,

waarin kunst en muziek samenkomen. In deze wedstrijd worden kunstenaars

opgeroepen om een uniek digitaal kunstwerk te maken, geïnspireerd op de

klassieke Piano Sonate nr. 3 in B Minor, OP.58:1. Allegro maestoso, vertolkt door

de virtuoze pianist en Harman Kardon ambassadeur Lang Lang.
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Het hoogtepunt van de competitie is een tentoonstelling op het iconische Montreux Jazz

Festival, 1-16 juli, die muziekliefhebbers een  nieuwe dimensie van digitale kunst biedt om te

ontdekken. De Harman Kardon Suites Art of Sound-competitie, waaraan Europese

kunstliefhebbers kunnen deelnemen en stemmen, verenigt de wereld van klassieke muziek en

kunst met innovatieve NFT-technologie (non-fungible token) en biedt zo een platform voor

digitale kunstenaars.

 

De wedstrijd wordt gejureerd aan de hand van stemmen van het publiek en door een jury van

deskundigen, waaronder de internationaal befaamde pianist Lang Lang en de legendarische

platenproducent Quincy Jones.

 

De Art of Sound-competitie is nu geopend en deelnemers kunnen hun digitale kunst tot 1 juni

2022 inzenden. Van 1 tot en met 15 juni kan het publiek stemmen op hun favoriete digitale

kunstwerk via deze link. De tien creaties met de meeste stemmen zullen tijdens het festival

worden tentoongesteld in de Harman Kardon Suites Digital Art Gallery. De allereerste digitale

kunsttentoonstelling van het Montreux Jazz Festival wordt gehouden in het iconische Lake

House en zal gedurende het hele festival toegankelijk zijn voor het publiek. De tien winnende

creaties zullen worden omgezet tot NFT's en namens de kunstenaars worden geveild. De

winnaar van de hoofdprijs wordt bekendgemaakt tijdens een prijsuitreiking.

 

"Voor mij is de Art of Sound een fascinerend project, en dit is de eerste keer dat ik met digitale

kunst werk. Muziek is kunst, en kunst is muziek," aldus Lang Lang. "Kunst is overal in

verweven, van vroegere kunstvormen tot de NFT's van vandaag. Maar in de digitale wereld

kan iedereen zijn of haar gedachten en inspiratie kwijt met een mooi stuk muziek en zo zijn of

haar eigen wereld creëren.”

 

"Trouw blijvend aan de Harman Kardon-filosofie van mooi geluid, zijn we er trots op de

emotie en schoonheid van muziek en beeldende kunst op een ongekende manier te laten

samensmelten via de Art of Sound-competitie", aldus Robert-Jan van Dormael, Vice President

Marketing EMEA bij HARMAN. "Beeldende kunst en muziek hebben veel parallellen aangezien

ze allebei een positieve invloed hebben op individuen, samenlevingen en meer. Het is een eer

om samen te werken met het Montreux Jazz Festival en Lang Lang om kunstenaars te helpen

hun door muziek geïnspireerde visie tot leven te brengen."

 

https://www.harmankardon.nl/suites2022.html


De tentoonstelling zal worden ingericht als een klassieke, maar eigentijdse ruimte waar kunst

en geluid samenkomen; bezoekers worden ondergedompeld in een meeslepende

geluidservaring met behulp van de nieuwste soundbar van het merk, de Harman Kardon

Citation MultiBeam 1100. De Harman Kardon Citation MultiBeam 1100, die Dolby Atmos

combineert met de MultiBeam-technologie van Harman Kardon, prikkelt de zintuigen met een

elegant ontwerp dat een harmonieus geheel vormt met het prachtige geluid. 

 

Om de competitie in Nederland aan te jagen toont  Harman Kardon het ingezonden werk van

de kunstenaars ook alvast in Nederland. Harman Kardon opent daarvoor op 8 juni voor één

avond een Harman Kardon SoundBar in de A’DAM Toren in Amsterdam met uitzicht op het

water en live-muziek van Alain Clark waardoor de sfeer van het Montreux Jazz Festival ook een

beetje in Nederland voelbaar is. In de digital art gallery zijn de digitale interpretaties van de

kunstenaars op Lang Lang’s muziek te zien, terwijl de bezoeker wordt ondergedompeld in de

geluidservaring van de Harman Kardon Citation MultiBeam 1100. Via diverse prijsvragen wordt

toegang tot de Harman Kardon SoundBar verloot.

 

Ga naar de website via deze link om deel te nemen aan de Harman Kardon Suites Art of Sound-

competitie, hetzij als artiest, hetzij als stemmer. Kiezers maken kans op kaartjes voor het

Montreux Jazz Festival.

 

https://www.harmankardon.nl/suites2022.html

 

Over HARMAN KARDON

Harman Kardon creëert prachtig geluid dat je aanspreekt. Het wereldberoemde audiomerk

combineert functie en vorm naadloos met elkaar dankzij de hoogste geluidskwaliteit, een

elegant design en zorgvuldige aandacht voor detail. In 1954, was Harman Kardon het eerste

audiomerk wat een AM/FM Hi-Fi compact receiver uitbracht. Harman Kardon is al meer dan

65 jaar toonaangevend op het gebied van akoestiek en design, met een betoverend geluid dat

een complete luisterervaring brengt in het leven thuis, onderweg en in enkele van ‘s wereld

meest geliefde voertuigen. De iconisch Harman Kardon SoundSticks maken deel uit van de

permanente collectie van het Museum of Modern Art in New York, wat de design status van het

merk onderstreept.
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HARMAN (www.harman.com) ontwerpt en produceert connected producten en oplossingen

voor consumenten, automotive en bedrijven wereldwijd, waaronder audio, visuele en

infotainment systemen, bedrijfsoplossingen en software-services.  Met premium merken als 

AKG®, Harman Kardon®, Infinity®, JBL®, Lexicon® Mark Levinson® en Revel® is

HARMAN populair onder audioliefhebbers van verschillende generaties en ondersteunt

bovendien professionele artiesten en de omgeving waarin zij optreden. HARMAN is ook leider

op het gebied van een technologie- en geïntegreerde service oplossingen voor automotive,

mobile, telecommunicatie en bedrijven. Meer dan 50 miljoen auto’s op de weg zijn voorzien van

HARMAN audio en infotainment systemen. De softwareoplossingen van HARMAN

ondersteunen miljarden mobiele apparaten en systemen die zijn verbonden, geïntegreerd,

gepersonaliseerd, adaptief en veilig op alle platformen. Op het werk, thuis en in de auto.

HARMAN heeft 30.000 werknemers in Amerika, Europa en Azië. In maart 2017 werd

HARMAN volledig opgenomen door Samsung Electronics Co., Ltd.

 

Voor meer informatie, neem contact op met:

BAAS Amsterdam

Lizzy Duivesteijn, Account Manager

lizzy@baasamsterdam.com

 

HARMAN Consumer Lifestyle EMEA

Marije Bakker, Director PR & Communications

marije.bakker@harman.com
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OVER HARMAN KARDON

Harman Kardon creëert prachtig geluid dat je aanspreekt. Het wereldberoemde audiomerk combineert functie en
vorm naadloos met elkaar dankzij de hoogste geluidskwaliteit, een elegant design en zorgvuldige aandacht voor
detail. De iconische Harman Kardon SoundSticks maken deel uit van de permanente collectie van het Museum
of Modern Art in New York, wat de design status van het merk onderstreept. Harman Kardon is al meer dan 65
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jaar toonaangevend op het gebied van akoestiek en design, met een betoverend geluid dat een complete
luisterervaring brengt in het leven thuis, onderweg en in enkele van 's werelds meest geliefde voertuigen. 
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