
Thintroppoinmealways

voor Maja en Jelle

I. De komputer probeerts steeds geluiden van de stemmen te isoleren en op te nemen.      Om herkend te wor-
den moet een geluid tussen 0.25 en 10 seconden duren en voorafgegaan en gevolgd worden door een stilte van
minstens 1 seconde.  Verschillende geluiden met korte stiltes tussen (<< 1") zullen steeds samen genomen wor-
den.
Vanaf het tweede opgenomen geluid begint de komputer ruisachtige geluiden te produseren met het profiel en
de toonhoogte van de opgenomen samples.

Materiaal voor de stemmen: (begin bij 1, voeg dan 2 to, dan 3 etc..)

1. ritmisch (niet-metrisch) geklik met de tong�
2. groepjes korte klanken (k, t, d, ...)
3. lange crescendo klank zonder duidelijk gedefineerde toonhoogte, met eksplozief einde
4. ruisgeluiden

Het komputerporgramma wacht steeds op nieuwe input van de stemmen voor het zelf geluiden voortbrengt.
Naarmate stemgeluiden elkaar sneller opvolgen, worden ook de ruisklanken drukker.
De twee stemmen wisselen elkaar af, maar niet "elk om beurt".  Er kunnen, zeker in het begin, grote pauses 
zijn tussen twee stemgeluiden (bv. tot het "antwoord" van de komputer helemaal gedaan is).

II. Zoals I, maar de reaksie van het programma keert om: hoe meer stemgeluiden, hoe minder komputergeluiden.
Zowel solo komputerpassages, waarin dikke teksturen kunnen opgebouw worden,  als solo stem passages 
(= zoveel input dat de komputer zwijgt) mogen voorkomen.

Materiaal: zoals in I, maar de lange klanken mogen nu ook een duidelijke toonhoogte hebben.

Beide stemmen mogen nu ook tegelijk geluiden produseren.  (Het komputerprogramma zal beide stemmen
samen als één stem beschouwen).

III. De opgenomen stemgeluiden worden nu gebruikt als bron voor een soort minimalistische granulaire sintese.
Er worde heel korte stukjes (grains) van de stemgeluiden gespeeld, waarvan de lengte omgekeerd evenredig 
is met de toonhoogte van de stemgeluiden.  De densiteit van de grains is evenredig met die van de input.

Doorloop het volgende materiaal in min of meer kronologische volgorde:

1. een melodie van lange (5 a 10") geneuriede klanken, al of niet met verglijdende toonhoogte.
    voorbeeld:�
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2. geleidelijke overgang naar aangehouden r - klanken met toonhoogte�
3. overgang naar ruisgeluiden�
4. gefluisterde tekst (zie bijlage)�
5. één lange, hoge klank�

k _ --*
gevarieerde ruisgeluiden[!!! 1. moet tegen hier verdwenen zijn, 2. 3. en 4. blijven combi]

k _ --*
+ lage drone,el. van stemgeluid en ruis worden geleidelijk hoorbaar en verdwijnen weer (@III)hoeveelheid daarvan ook de kleur is afhankelijk van stem- input (lager, minder ruis en stem bij minder input)toonhoogte afhankelijk van input van beide stemmen; ook simultaan[!!!! WE ZOUDEN HIER AL NAAR IETS MET TOONHOOGTE MOETEN KOMEN...]

k _ --*
[!!! DIT MOET AL IN II BEGINNEN (voor Maja)..][!!! Jelle komt even bij in III, en gaat eerst over naar 2. , 3., 4.Maja gaat van 1. naar 4., in waarneembare canon met jelle; daarna gaan ze op eigen tempo

k _ --*
[!!! DIT IS VOOR HELEMAAL OP HET EINDE; ingeademd en zo hoog mogelijk]

k _ --*
[!!! COMBI: fluisteren, enkele lettergrepen stemhebbend, extreme uitspraak, benadrukking van siblings...][!!! Jelle
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k _ --*
[@!!! VEEL TE VEEEL][!!! .ai file update started..]


