
Fondsaanvraag serieresidentie Rood Noot 
 
Over de instrumenten 
Bellyhorn, Pulseyarn - Future Folk Instruments 
Dianne Verdonk – performer, componist en instrumentbouwer – is op zoek naar de 
ultieme, persoonlijke vorm van expressie in elektronische en elektroakoestische muziek. 
Als cellist en bassist speelde ze in diverse contexten, maar haar hunkering naar het 
maken en ten gehore brengen van elektronische muziek uitte zich in het zelf gaan 
bouwen van La Diantenne, een elektronisch instrument dat haar persoonlijke behoeften 
tot muzikale expressie realiseert. 
 

   
La Diantenne    La Diantenne bij Rood Noot, 2015 (foto: Baldwin Henderson) 
 
 
In de zomer van 2015 startte het project Future Folk Instruments of the 21st Century: een 
residentie van Dianne bij Gaudeamus Muziekweek en Vechtclub XL. Het ontwikkelen 
van nieuwe muziekinstrumenten stond hierbij centraal en dat deed ze in samenwerking 
met vier ontwerpers uit de creatieve broedplaats Vechtclub XL in Utrecht (David 
Menting, Daniëlle van Lunteren, Toon Welling en Quinten Swagerman). Een jaar later 
zijn er twee instrumenten ontwikkeld en verschillende malen gepresenteerd: de 
Bellyhorn en de Pulseyarn. Tijdens de première van de instrumenten in september 2016 
speelde Dianne samen met vocalist Stephanie Pan en slagwerker Vitaly Medvedev uit 
Den Haag een uitgewerkte improvisatie: het resultaat van het eerste onderzoek naar de 
muziek die met de instrumenten gemaakt kan worden. Vitaly bespeelde de Pulseyarn, 
Dianne de Bellyhorn en Stephanie bewees dat stem een uitstekende combinatie vormt 
met de klanken van de Bellyhorn. 
 



 
Dianne Verdonk bespeelt de Bellyhorn (foto: Rien Zilvold, NRC 5 september 2016)  

 
Bellyhorn, het eerste instrument dat werd ontwikkeld is een bijna beestachtig 
instrument met een hoorn waarin je kunt zingen en een ‘buik’ waarop je kunt liggen en 
zitten. In deze ‘belly’ klinkt een toon die je kunt beïnvloeden door te zingen in de hoorn. 
Hierdoor gaan de tonen met elkaar aan de haal en ontstaan intense, langgerekte, lage 
sub-bastonen. Door tijdens het zingen de hoorn omhoog en omlaag te bewegen, gaat de 
toonhoogte van het instrument omhoog en omlaag en kun je je stemtoonhoogte daar 
weer op aanpassen. Als je op het instrument gaat liggen, voel je de trillingen door je hele 
lijf. Het is een zeer tastbaar, knuffelbaar instrument geworden waarvoor je je hele lijf, en 
het liefst nog meer lijven, gebruikt om hem te bespelen.  
 
Als contrast met het dierlijke, organische en langgerekte karakter van de Bellyhorn werd 
een ritmisch, hoekig en meer statisch tweede instrument gebouwd in de vorm van een 
slinger: de Pulseyarn. In de klepel van de slinger zit een lamp die naar beneden/op de 
grond schijnt. Als je objecten die uit verschillende vormen en materialen zijn gemaakt in 
de lichtbaan van de klepel legt, klinken er verschillende geluiden zodra de lamp 
eroverheen slingert. Hoe lang het licht op de voorwerpen schijnt – hoe hard de slinger 
zwaait – bepaalt de lengte van het geluid dat uit dat object klinkt. Het maakt dus uit of je 
dat object in het midden van de baan legt (waar de slinger de grootste snelheid heeft) of 
in het momentum waar de slinger van richting verandert (daar hangt de klepel dus even 
stil). De objecten zijn door de speler naar eigen inzicht te verschuiven, uit de lichtbaan te 
verwijderen en weer toe te voegen. Pulseyarn is een ritmisch, fysiek soort van ‘loop 
station’, maar dan gespiegeld (‘heen’ en ‘weer’) en tussendoor zelf aan te passen op een 
speelse manier.  
 



   
Pulseyarn en Bellyhorn tijdens Culturele Zondag / Uitfeest 4 september 2016 
 
Voor publiek zijn de instrumenten uitnodigend om te bespelen. Ze zijn erg interactief 
door hun fysieke ontwerp en laagdrempelig om mee aan de slag te gaan. Dianne nodigt 
publiek altijd uit om de instrumenten te komen bespelen voorafgaand en na afloop van 
een performance. Wat uniek is, is dat het ‘deelinstrumenten’ zijn; wanneer de een speelt, 
kan de ander op de Bellyhorn liggen/zitten en het instrument aan den lijve ondervinden. 
Ook de Pulseyarn kan door meerdere mensen tegelijkertijd worden bespeeld. 
 

 
Pulseyarn, Vechtclub XL Utrecht 9 september 2016 
 
Residenties op Rood Noot 2017 
Nu deze instrumenten er zijn en aan de wereld zijn getoond op diverse evenementen, 
zoekt Dianne naar manieren waarop Bellyhorn en Pulseyarn kunnen integreren in 
diverse contexten. Er zijn al diverse toonmomenten geweest, zoals de Gaudeamus 
Muziekweek 2016, Le Mini Who?, Dutch Design Week, Sneeuw & Ruis, Betweter Festival 
en Culturele Zondagen. Tijdens deze evenementen werden bezoekers actief uitgenodigd 
om de Bellyhorn en Pulseyarn zelf te komen bespelen.  
Doordat de instrumenten visueel prikkelend zijn, tastbaar zijn en de drempel om er 
klank uit te halen heel laag is, wordt een grotere groep mensen door de instrumenten 



geactiveerd dan alleen bezoekers van nieuwe muziek. Met name de Bellyhorn is op 
diverse manieren interactief: je kunt op het instrument liggen en zitten en zo de diepe 
trillingen die het instrument teweeg brengt ook in je lijf voelen.  
 
 

 
Bellyhorn op Dutch Design Week Eindhoven, 29 en 30 oktober 2016 
 
Omdat de instrumenten niet in de eerste plaats zijn ontwikkeld als slechts ten toon te 
stellen objecten maar als muziekinstrument voor performance-context, is het doen van 
onderzoek naar de muzikale podiumcontexten waarin de Bellyhorn en de Pulseyarn 
floreren, de eerstvolgende stap. Dianne gebruikt de instrumenten op dit moment samen 
met diverse musici en componisten om te experimenteren om zo 
samenwerkingen/mogelijkheden te onderzoeken die de instrumenten goed passen. Zo 
werkt ze momenteel samen met de Finse saxofoniste Nanna Ikonen om te onderzoeken 
wat Bellyhorn en La Diantenne in combinatie met saxofoon kunnen uithalen. Nanna 
studeert in het tweede jaar van de Master Live Electronics aan het Conservatorium van 
Amsterdam. Ze werkt ook samen met componiste Guusje Ingen Housz die in het eerste 
jaar van de Master Musician 3.0 studeert aan het Conservatorium van Utrecht. Guusje 
schrijft een compositie voor Bellyhorn, Japanse sho en stem.  
Daarnaast experimenteert Dianne met Bellyhorn en klankontwerper en componist 
Roald van Dillewijn, die net als Dianne zijn Master of Music behaalde aan de faculteit 
Muziektechnologie aan de HKU. In zijn project ‘Digilog’ ontwerpt en hackt Roald 
gitaarpedalen om ze digitaal te kunnen manipuleren. Zo ontwerpt hij zijn eigen setup, en 
zet hij de effecten naar zijn eigen hand zonder gelijktijdig te moeten draaien aan tien 
verschillende knopjes. Ze onderzoeken samen hoe de combinatie van Digilog en 
Bellyhorn mooie muziek oplevert. 
 
Om het onderzoek naar de meeste geschikte podiumcontext te kunnen voortzetten 
willen Rood Noot en Dianne graag samenwerken. Rood Noot biedt een plek voor nieuwe 
muzikale samenwerkingen en ervaring.  Rood Noot heeft het afgelopen decennium 
talloze residenties georganiseerd op het vlak van muziek, theater en beeldende kunst. Op 



dramaturgisch vlak kunnen Wout en Peter door hun ervaring als speler en dramaturg 
ondersteunen en nieuw perspectief brengen in de manier waarop de instrumenten een 
eigen “theatraal” leven kunnen leiden. Wat roepen de instrumenten op bij spelers en 
publiek? Zo kan een multidisciplinaire voorstelling ontstaan waarbij het visuele aspect - 
dat al aanwezig is door het uiterlijk van de instrumenten die een zelf een soort 
personages vormen - nog meer uitgebuit wordt. 
 
De bedoeling is om deze onderzoeken in een serie van verschillende, losse residenties uit 
te voeren in het voorjaar van 2017. De volgende onderzoeksvraag zal de leidraad vormen 
van de serie van 3 residenties: 
 
 
Onderzoeksvraag 
 
Hoe fungeren Bellyhorn en Pulseyarn het beste in performance-context? 
 

Sub-vragen: 
- Hoe kan ik voor de instrumenten schrijven? 
- Wat is mijn performatieve doel? 

o Welke ervaring wil ik geven, welke muziek en welke dramaturgie? 
 
Onderverdelen in een serie van drie residenties: 
 

1. Combinaties aangaan met verschillende instrumenten 
> vaststellen performatieve doel 

2. Muziek / script maken voor performance 
3. Performance in elkaar zetten 

 
Tijdens alle stappen wordt een dramaturg betrokken. Rood Noot is hierdoor een zeer 
geschikte plek, met reeds twee ervaren dramaturgen onder haar dak. Dramaturgie heeft 
hierdoor niet een belangrijke functie op meer één moment of tijdens een korte periode, 
maar speelt het hele proces een rol en vormt zo de leidraad in het maakproces en het 
ontwerp van de performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residentie 1 
Met welke instrumenten werken de Pulseyarn en de Bellyhorn goed samen? 
 

Subvragen: 
- Hoe schrijf ik muziek voor de instrumenten?  
- Als ik zelf geen BH/PY speel: wat heeft iemand anders nodig om Bellyhorn of 

Pulseyarn te kunnen spelen? 
- Wat hebben componisten nodig om voor de instrumenten te 

componeren/noteren (overlevering)? 
 
Plan van aanpak 

- Samenspelen met diverse mensen: voortzetting samenwerking met diverse 
(individuele) componisten en musici op Rood Noot 

o Musici met wie ik nu al werk (Roald van Dillewijn, Nanna Ikonen en 
Guusje Ingen Housz) en daarnaast nieuwe musici, bijv. uit Okapi 

o Meer spelers zoeken voor combinatie met Pulseyarn 
- Muzikale richting vastleggen 
- Dramaturg betrekken 

o Onderzoek naar interactie met de instrumenten en hun visuele rol 
- Workshop met HKU-studenten compositie om voor de instrumenten notatie te 

ontwikkelen  
- Deze notatie testen met HKU-studenten performance / conservatorium en enkele 

professionals in vorm van workshop en individuele sessies 
o uitvinden wat zij nodig hebben om de instrumenten te leren spelen (bijv. 

notatie & nog wat anders?) 
- Start selectie musici 
- Start compositie 
- Literatuuronderzoek doen:  

o Hoe gingen voorgangers om met het combineren van nieuwe en oude 
instrumenten in een podiumcontext? 

o Hoe gingen voorgangers om met het visuele aspect en interactie van het 
gebruik van nieuwe instrumenten in een podiumcontext (bijv. Harry 
Partch)?  

o Welke andere ongangbare instrumenten bestaan er en welke notaties 
bestaan hiervoor? 

 
> Tussen 1 en 2:  

- performatief doel bepalen in samenwerking met dramaturg 
- selectie afronden van instrumenten / musici (+/- 5 mensen) en 
- ensemble / band samenstellen  

 
 
 
 
 
 
 



Residentie 2  
Muziek en script maken voor performance 
 
Plan van aanpak:  

Week 1 
- Muziek maken  

o jammen samen met geselecteerde musici 
o compositie 
o testen materiaal met musici 

- Dramaturgie-workshops 
o Bijv. speelsessie met mimers (studenten AHK/HKU) organiseren 
o [Suggesties voor workshops door Rood Noot] 

- Ontwerp performance n.a.v. performatief doel 
o Script schrijven 

- Voortzetting literatuuronderzoek: Harry Partch, Artaud en andere werken 
raadplegen (boek en beeld) over andere collectieve instrumenten en de 
performance-aspecten daarvan  

Week 2 (met uitloop) 
- Afronden muziek/compositie 
- Afronden script 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Residentie 3 
Performance in elkaar zetten en repeteren 
 
Plan van aanpak: 

- Repeteren met musici / spelers en dramaturg op Rood Noot 
- Try-out voor studenten HKU/AHK, gasten en vakgenoten op Rood Noot 

o Aansluitend een feedback-sessie met hen houden 
 
 
Toelichting rol studenten HKU 
Per januari zal Dianne nauwer gaan samenwerken met de HKU op de Ina Boudier 
Bakkerlaan in Utrecht. In dit gebouw zitten naast de opleiding Muziektechnologie ook 
de opleidingen Product- en Interaction Design. Ze zal een paar dagen per week aanwezig 
zijn op de HKU om als alumna,  autonoom kunstenaar en ondernemer zichtbaar en 
bereikbaar te zijn voor studenten en meer betrokken te zijn in het muziektechnologie-
onderwijs. Ook zal ze gebruikmaken van de hout- en metaalwerkplaatsen en makerspace 
voor studenten op de IBB om haar eigen instrumenten (waaronder La Diantenne) te 
vervaardigen. Ze hoopt onder andere hierdoor te kunnen samenwerken met en te leren 
van de studenten die ze in deze werkplaatsen ontmoet. 
Tijdens de deelresidenties op Rood Noot kunnen studenten van deze opleidingen een rol 
spelen in het vooronderzoek op het gebied van muziek, theater en interactie, in de vorm 
van meedenk-tank en als feedbackorgaan. Buiten de residenties om kunnen ze fungeren 
als mede-doorontwikkelaars van de instrumenten en nadenken over toekomstige 
maatschappelijke functies van de instrumenten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Planning residenties 
 
Residentie 1: muzikale samenstellingen onderzoeken 
17 april -  28 april 
 
Residentie 2: performance-ontwerp 
17 mei – 31 mei 
 
Residentie 3: In elkaar zetten en oefenen van performance 
3 juni – 8 juni 
 
Extra repetities voor eindpresentatie 
28 – 30 augustus / 4 – 8 september > mogelijk i.c.m. evt deelnemende musici van Okapi 
 
 
Presentatie resultaten 
 
Eindpresentatie 
9 en/of 10 september  
tijdens Gaudeamus Muziekweek op Rood Noot en/of andere locatie in de stad Utrecht 
 
Tussentijdse presentaties (op tenminste vier momenten) 
Diverse festivals lijken geschikt voor het hosten van deze performance, gezien de 
aanwezige raakvlakken met zowel muziek, beeldende kunst, theater als technologie. 
Onderstaande festivals gaan we in elk geval benaderen, en het streven daarbij is het 
presenteren van het eindresultaat in de maanden juni, juli, augustus en september, en 
het presenteren van tussentijds werk of een abstract van de performance in mei en juni.  
 
Mei 
11 – 14  Fiber festival 
15 – 18  Conferentie New Interfaces for Musical Expression Kopenhagen (kleine versie uit 
eerste residentie of abstract van totale performance? Dit in verband met kosten en 
onbetaalde performance) 
27  Festival de Beschaving Utrecht 
 
Juni 
9 – 18  Oerol 
 
Juli 
21 – 23  Wonderfeel 
 
September  
31 aug – 3 sept Into The Great Wide Open 
 
Naast deze presentatiemomenten zullen tussentijdse resultaten via een wekelijkse blog 
op de website van Dianne en die van Rood Noot en via social media (o.a. Facebook en 
Instragram) gepresenteerd worden. 
 


