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Verschillende kermisgeluiden
Stel je eens voor dat het doodstil zou zijn op de Tilburgse Kermis. Dat is
onmogelijk. Geluid is een heel belangrijk onderdeel van de sfeer op de kermis.
Het gaat niet alleen om muziek die de sfeer bepaalt. Tussen het gegil door
van de waaghalzen in de attracties klinkt ‘winnen, winnen, winnen’ uit de
luidsprekers. Alle attracties hebben hun eigen deuntjes tijdens de rit en om de
paar meter schalt ook nederlandstalige of top 40 muziek uit de boxen.
Attentióóóón
Er zijn allerlei verschillende kermiskreten en -geluiden te onderscheiden. Er
zijn ook speciale apps ontwikkeld waarmee je zelf ook kermisgeluiden kunt
produceren. In 2016 nam het Tilburgse internetbedrijf Estate veertig geluiden
op op de Tilburgse Kermis en zette die online. Er zijn verschillende apps en sites
waar de geluiden en kreten te vinden zijn of waar je ze zelf kunt produceren.
Kijk bijvoorbeeld maar eens op deze website.
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Sfeer en beleving
Kermismuziek maakt de beleving van de kermis nóg echter! Denk maar aan
het effect van spannende muziek als je naar een spannende film zit te kijken.
Brrrr, dan is het extra eng! Daarom draaien ze bij het spookhuis ook geen
vrolijke muziek, maar klinken er lekkere griezelnummers.
Decibel
Hoe harder de muziek klinkt hoe opzwepender het werkt. Geluid wordt
aangegeven met decibel. Wil je daar meer van weten? Kijk dan maar eens
naar dit filmpje. Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat de kermis teveel
lawaai maakt, zijn er regels bedacht. De muziek bij de attracties mag niet
harder klinken dan 85 decibel. Daar wordt ook streng op gecontroleerd. Hoe
dat gaat lees je in dit artikel van het Brabants Dagblad.
Kermis FM
Muziek is een belangrijke sfeermaker op de kermis. En zo kwamen
radiomakers ook op het idee om Kermis FM te starten. Een radiostation
dat alleen tijdens de Tilburgse Kermis bestaat. In 2009 waren de eerste
radiouitzendingen vanaf de kermis. Inmiddels maakt Kermis FM ook video’s.
De optredens bij de radiostudio en de uitzendingen zijn een vast onderdeel
geworden van de kermis en z’n geluiden.

Op de site van de Hoorstichting vind je gratis lespakketten over
horen en geluid:

•

www.hoorstichting.nl/lesmateriaal-kidsweek

•

www.hoorstichting.nl/lesmateriaal-voorlichtingsles
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Filmpje:

•

www.schooltv.nl/decibel

Leuke links:

•

www.bd.nl/attractiegeluid-oorverdovend-hard

•

www.kermisfm.nl
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