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vogelperspectief van het podium met publiek en bewegingspatroon 

 

 

"[I want to show] how sound waves always change the molecules, even the 
atoms of a being who listens to music, making them vibrate.” K Stockhausen 
 

In the Sky I Am Walking (Am Himmel Wandere Ich) zijn de eerste woorden uit de 
Indianerlieder van de Duitse componist Karlheinz Stockhausen. Deze liedcyclus uit 
1972 voor twee zangers bestaat uit twaalf liederen op traditionele indiaanse 
gedichten. Vocaal ensemble HYOID en choreograaf Benjamin Vandewalle gaan 
aan de slag met dit iconische maar zelden uitgevoerde werk uit het 20ste eeuwse 
vocale repertoire met als doel een totaalervaring te creëren die de originele 
intenties van Stockhausen in een nieuw daglicht stelt. 
 
De Indianerlieder was oorspronkelijk opgevat als deel uit Alphabet für Liège, een 
groots opgezette klankinstallatie waarbij Stockhausen in dertien scènes de fysieke 
effecten van geluid op dode en levende materie wilde illustreren, vertrekkende 



vanuit zowel wetenschappelijke als mystieke aspecten van klank vibratie. De 
Indianerlieder is het enige werk uit Alphabet dat als partituur gepubliceerd werd 
en als opzichzelfstaand werk kan worden uitgevoerd. Het is een uniek werk 
binnen het vocaal repertoire, niet alleen door deze bezetting vanuinig twee a 
capella zangers en zijn lange duur (bijna een uur), maar ook door het ongewone 
gebruik van tekst met naast de twaalf traditionele Indiaanse gedichten  ook 1

klanknabootsingen (dieren, wind, …), vrij gekozen intieme en erotische teksten, puur 
sonore klinker - en medeklinker constructies, een vrij gekozen sprookje over klank, 
e.a. Elk van de twaalf “songs” krijgt ook een eigen gemoedstoestand mee zoals 
bijvoorbeeld dream, love, war, sun dance of vision. Stockhausen gaf bovendien 
strikte scenografische instructies mee in de partituur: De twee zangers zitten 
tegenover elkaar met gekruiste benen op een tapijt op de rand van het podium, 
enkel in profiel en nooit frontaal naar het publiek gericht.  
 

Deze liedcyclus wordt vandaag nog zelden opgevoerd, wat voor een deel te wijten 
is aan de uitgebreide technische skills dat het werk van de zangers vergt, met naast 
de moeilijke zuivere intonatie in de fragiele bezetting van twee a capella zangers, 
ook een resem extended techniques en klassieke lyrische zangtechnieken. Maar 
een andere en misschien wel belangrijkere reden is het feit dat de vaak spirituele 
inhoud van de muziek in combinatie met Stockhausens’ scenografie vandaag als 
naïef en gedateerd wordt ervaren, zeker als de opvoering in een klassieke concert 
setting plaatsvindt. HYOID gelooft echter sterk in de vitaliteit en tijdloosheid die in de 
muziek van deze cyclus vervat zit en die haar historische context overstijgt. De 
ogenschijnlijk eenvoudige structuur met een geleidelijke maar steeds complexer 
wordende ontwikkeling , creëert een conceptuele puurheid en helderheid in de 2

muziek, wat het werk ook zeer toegankelijk maakt. HYOID wil met In The Sky I Am 
Walking dit iconische werk van Stockhausen weer van onder het stof halen en in een 
nieuwe context plaatsen. Het maakt deel uit van HYOID’s artistieke missie om, naast 
muzikale creaties, ook bestaand en weinig uitgevoerd repertoire uit de late 20ste 
eeuw op een vernieuwende en interdisciplinaire manier te benaderen door samen 
te werken met kunstenaars uit andere domeinen . Voor In The Sky I Am Walking 3

benaderde HYOID de Vlaamse choreograaf Benjamin Vandewalle die hierin een 
interessant aanknopingspunt zag met zijn recente werk HEAR en zijn onderzoek rond 
het concept van geluidschoreografie.  
 
In zijn recente werk Hear benadert Vandewalle geluid als een materie dat als een 
lichaam gechoreografeerd en in de ruimte geplaatst kan worden. Het 
geblinddoekte publiek bij HEAR komt in een spel van perceptie terecht waarbij de 
combinatie van auditieve impulsen en bewegingen in de ruimte, ook visuele 
impulsen, als een soort imaginaire 3D sculptuur, tot stand doet komen. Dit resulteert 
in een immersieve totaalervaring dat auditieve, ruimtelijke en beeldende elementen 
samenbrengt. 

1 Margot Astrov, American Indian Prose And Poetry, An Anthology. Capricorn Books, New York, NY, 1946 
2 De cyclus bestaat uit 12 delen waarbij het eerste deel enkel uit 1 noot bestaat en er vervolgens telkens 1 noot 
wordt toegevoegd zodat het laatste deel een volledige 12-toon reeks bevat. 
3Zo presenteerde HYOID in 2015 een vernieuwde versie van Luigi Nono’s “Quando Stanno Morendo” samen met 
videokunstenaar Klaas Verpoest in Muziekcentrum de Bijloke in Gent. 



Voor In The Sky I Am Walking wil Vandewalle verder gaan op het elan van HEAR, 
met als grote verschil dat dit project vertrekt vanuit de bestaande partituur van 
de Indianerlieder . Vandewalle benadert de partituur van Stockhausen als een 4

soort ready-made met een eigen interne logica die ook gerespecteerd dient te 
worden. HYOID’s uitvoering blijft dan ook trouw aan de partituur, de trage 
procesmatige opbouw van de muziek biedt bovendien een interessante basis 
structuur voor Vandewalle. Daarnaast wil hij deze ready-made, naar analogie met 
HEAR, ook in de ruimte plaatsen en radicaal afstappen van de statische 
tweedimensionale originele scenografie van Stockhausen zelf. In die originele 
scenografie is het publiek als buitenstaander getuige van het ritueel. Vandewalle 
stelt voor om dit uit te breiden naar een driedimensionale ervaring waarbij het 
publiek in het ritueel terecht komt en er deel van uitmaakt. Vandewalle maakt voor 
In The Sky I Am Walking geen gebruik van dansers, het is geen choreografie op de 
muziek zoals dat traditioneel gebeurt, maar wel een choreografie in de muziek. 
 
Vandewalle stelt hierbij de volgende setting voor: Het publiek ligt op de grond in 
cirkelvormige patronen en vormt de blauwdruk van de scenografie. De 
bewegingen van de twee zangers zijn beperkt tot wandelen, liggen en zitten. Zij 
vormen patronen rond de cirkels en creëeren een constante spanning tussen 
nabijheid en afstand en bieden geen externe visuele impulsen. De stemmen worden 
versterkt en geprojecteerd door twaalf luidsprekers die rondzweven boven het 
publiek. De luidsprekers die via choreografische patronen zoals rechtlijnige en 
cirkelvormige slingerbewegingen met elkaar in verbinding staan, spelen op deze 
manier een belangrijke rol in de choreografie. Door het gebruik van luidsprekers 
wordt de stem bovendien nog meer losgekoppeld van het fysieke lichaam en het 
driedimensionale effect versterkt. De liggende positie van het publiek in cirkels, met 
de hoofden naar elkaar gericht, creëert auditieve ankerpunten waarrond de 
wandel bewegingen van de zangers en de slingerbewegingen van de luidsprekers 
worden vastgelegd. De liggende lichamen van het publiek bepalen zo de 
scenografie, de zangers functioneren als medium en de chorfie sluipt in de muziek.  
 
Spiritualiteit is een belangrijk thema in het werk van Stockhausen, en zeker ook in de 
Indianerlieder. De manier waarop Stockhausen in de combinatie van muziek en 
scenografie met spiritualiteit omgaat, wordt, zoals reeds vermeld, vandaag de dag 
nogal snel als naïef beoordeeld. In The Sky I Am Walking wil echter geen afstand 
nemen van de spirituele connotaties die vervat zitten in Stockhausen’s werk, maar 
wil ze via deze nieuwe adaptatie in een modern spiritueel jasje steken dat, naar 
analogie met het basis concept van mindfulness, bewust aandacht geeft aan het 
hier en nu, aan een diepere beleving en ervaring van de muziek. Samen met 
Vandewalle wil HYOID een voorstelling maken die de vitaliteit en tijdloosheid van 
Stockhausen’s muziek openbaart, in een spel van perceptie waarin klank, beweging 
en ruimte een centrale rol spelen en waarin de essentie van Stockhausen’s 
compositie vervat zit: een exploratie van klank vibraties. 
 

4 In tegenstelling tot HEAR waarbij de muziek ter plekke gecreëerd werd, er was geen vooraf gecomponeerde 
partituur. 
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