
KUBISCH

ELECTRICAL 
WALKS
KORTRIJKC

A 

C
H
R
I
S
T
I
N
A 

ELECTRICAL WALKS KORTRIJK 

CHRISTINA KUBISCH’ ELECTRICAL WALKS laten je op een nieuwe 
manier kennis maken met de stad Kortrijk. 

Zelfontworpen, draadloze koptelefoons maken elektro-
magnetische velden van de stad hoorbaar. De technologie van 
de toekomst is grotendeels onzichtbaar, onhoorbaar en wireless. 
Het verborgen universum van WIFI-verbindingen, winkel-
beveiliging, verlichting en kantoren bevinden zich vooral in 
steden, op plaatsen waar mensen werken en consumeren. 
En ze laten verbluffende geluiden die variëren in volume, 
lengte, toon en ritme horen. 

Neem de tijd om te luisteren. Hoe meer je je haast, 
hoe minder je hoort. Sommige geluiden zijn niet constant 
te horen en elektromagnetische velden veranderen 
op zeer korte afstand. 
De route op de kaart is slechts een suggestie. 
Voel je vrij om de stad te verkennen zoals je wilt. 

Het gebruik van een hoofdtelefoon is niet schadelijk, 
maar wees voorzichtig bij bepaalde geluidsbronnen 
zoals antennes of veiligheidspoorten. Die kunnen 
een hels geluid voortbrengen dat de koptelefoon 
of het gehoor schade kan toebrengen. 

Behandel de hoofdtelefoon met zorg, ze zijn op 
maat gemaakt. Zet uw koptelefoon af terwijl u 
rust en na de wandeling om de batterij te sparen. 

Breng het apparaat terug voor de afgesproken 
tijd. Breng uw koptelefoon terug binnen in 
het Streekbezoekerscentrum. 

Geschatte tijd wandeling: 45 minuten

 Vu: Jo Libeer, Conservatoriumplein 1, 8500 Kortrijk

FESTIVAL 
VAN VLAANDEREN 
KORTRIJK

ELECTRICAL WALKS maakt deel uit van de 
collectie geluidswandelingen ‘LISTEN TO THIS’. 
Meer info: www.festivalkortrijk.be

Gereviseerde versie, maart 2016
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  Locaties
 1. Streekbezoekerscentrum:
  Haal een koptelelfoon en de kaart af aan de balie. 
 2. Lange Brugstraat:
  Hier start de wandeling. Zet je hoofdtelefoon op en wandel traag richting  
  Grote Markt. Luister naar de toenemende elektrische signalen.
 3. Apotheker Crocodile (Grote Markt 5): 
  Luister naar het beveiligingssysteem aan de ingang.
 4. Oud Stadhuis (Grote Markt 54):
  Ga door de poort van het stadhuis en wandel traag en zo dicht mogelijk  
  bij de TL-lampen en de televisieschermen.
 5. ING-bank (Grote Markt 50 / weekdagen 9u00 tot 12u30 -14u00 tot 16u45,  
  zaterdag 9u00 tot 12u00, gesloten op zondag): 
  Ga binnen naar de bankautomaten links. Luister met je hoofd zo 
  dicht mogelijk bij de schermen. Vergelijk de toestellen.
 6. AXA-bank (Grote Markt 42): 
  Luister met je hoofd zo dicht mogelijk bij de schermen, zowel binnen 
  als buiten. De mooist klinkende bank van Kortrijk!
 7. Ledwall Grote Markt: 
  Loop rond de grote ledwall in het midden van het de Grote Markt.
 8. Standaard Boekhandel (Doorniksestraat 1): 
  Luister naar het beveiligingssysteem aan de ingang. 
  (Wees voorzichtig, de signalen zijn luid).
 9. Doorniksestraat (kant Standaard Boekhandel): 
  Loop langzaam richting Schouwburgplein en luister naar de 
  verschillende signalen.
 10. Ondergrondse parking Schouwburgplein: 
  Ga in de parking via het rond gebouw:
 a. Alcoholtester Alcolab (ingang links): Luister met je hoofd zo dicht   
  mogelijk bij het scherm;
 b. Ga naar niveau -1 en ga naar de andere kant van de parking via 
  de linkerkant. Luister naar de wagens;
 c. Ga naar de groene neonlichten aan het einde van niveau -1: 
  Luister met je hoofd zo dicht mogelijk bij de lichten. 
  Opgelet voor de wagens!
 d. Volg de bocht naar niveau -2 en ga naar de blauwe neonlichten:   
  Luister met je hoofd zo dicht mogelijk bij de lichten;
 e. Teller beschikbare parkingplaatsen: Luister met je hoofd zo dicht 
  mogelijk bij de teller;
 f. Neem op niveau -2 de uitgang ‘Grote Markt’, ga terug naar boven 
  en verlaat de parking.
 11. Ga naar de Lange Steenstraat: 
  Luister naar het beveiligingssysteem Biss 
  (Lange Steenstraat 1 – wees voorzichtig, de signalen zijn luid), 
  Paris XL (Lange Steenstraat 4), Lab 9 (Lange Steenstraat 6). 
  Je kan er  zelf nog meer ontdekken op weg naar het 
  shoppingcentrum K in Kortrijk;
 12. K in Kortrijk (ingang Sionstraat): 
  Ga in het shoppingcentrum en ga op zoek naar verschillende signalen. 
  Luister naar schermen, beveiligingssystemen en lichtreclames, zowel 
  op het gelijkvloers als de eerste verdieping.
  Verlaat het shoppingcentrum via de Sint-Jansstraat en wandel via de 
  Grote Kring naar het Overbekeplein.
 13. Passage Nedervijver: 
  Ga via het Overbekeplein tot aan de oude poort aan de Nedervijver. 
  Luister naar de electriciteitscabine die net voor de poort links staat.  
  Probeer verschillende posities.

Breng je koptelefoon terug naar het Streekbezoekerscentrum.


