
‘Het ontwikkelen van AquaSonic 
heeft tien jaar geduurd. 
Het begon in de keuken van 

Laila Skovmand, zangeres en componist. 
Ze was benieuwd hoe het klonk als je 
onder water zingt. Ze vulde een grote kom 
met water, enne… Nou ja. Gek geborrel, 
niet zo’n succes. Maar haar fascinatie 
bleef en in 2006 kreeg ze in een Deens 
kunstenaarslab de kans uitgebreid te 
experimenteren met onderwatermuziek.’ 

‘Nog nooit is iemand zo gek geweest 
om onder water te musiceren. Alles wat wij 
doen is nieuw: daarom was het eindeloos 
uitproberen. Wat werkt, wat werkt niet? Als 
je onder water zingt, komen er allemaal 
bubbeltjes uit je mond. Die bubbels maken 

een hoop herrie. Laila heeft daarom een 
techniek ontwikkeld om die luchtbubbel in 
je mond te houden tijdens het zingen. 
Ze zingt geen teksten, maar melodieën. 
Korte stukjes zodat ze ondertussen 
kan ademhalen.’ 

Zielig berg plankjes
‘Instrumenten klinken heel anders onder 
water. Sommige doen helemaal niks en 
andere veranderen � ink van toon. 
Ook vielen sommige instrumenten na een 
tijdje onder water gewoon uit elkaar. 
Zoals mijn houten viool. Het geluid was 
onder water meteen al bijzonder 
maar de lijm loste op, dus na drie dagen 
was er niets anders over dan een zielige 
berg plankjes! Het heeft heel lang 
geduurd totdat we wisten wat goed 

klinkt. Een groep uitvinders en 
wetenschappers heeft ons geholpen met 
het ontwikkelen van speciale onder-
waterinstrumenten. Een hydraulofoon, 
bijvoorbeeld, die water in plaats van lucht 
gebruikt om klanken te maken. En een 
crystallofoon, een soort glazen orgel. 
En mijn viool is nu gemaakt van 
koolstofvezels, een soort plastic. 
Die zal dus niet meer uit elkaar vallen.’

Ademhalen
‘Alles onder water ziet er prachtig uit, 
maar het is ook best wel eng. Water is 
dodelijk, natuurlijk. Gelukkig is AquaSonic 
niet zo gevaarlijk. We kunnen ademhalen 
wanneer we willen: dan steken we 
gewoon ons hoofd uit de tank. Meestal 
halen we om de regel die we spelen een 

hapje lucht. We werken wel met stroom 
voor de microfoons. Tijdens de 
voorstelling geëlektrocuteerd worden leek 
ons niet zo gezellig voor het publiek. 
Gelukkig hebben we heel goede technici 
die ervoor zorgen dat we veilig zijn.’ 

‘Na tien jaar hard werken is het tijd voor 
de première. Het was een lange weg om 
iets te bereiken wat nog nooit iemand 
heeft gedaan. Bij elk probleem dat we 
oplosten, kwamen er wel drie terug. Maar 
het is gelukt en we zijn heel blij met wat 
het is geworden!’ 

AquaSonic is 27, 28 en 29 mei te zien op de 
Operadagen in Rotterdam. Daarna willen 

de muzikanten op wereldtournee: de details 
daarover zijn nog niet bekend. 
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Muziek maken onder water

Op het nippertje overleefde schilpad Freddy een grote brand in de bossen van Brazilië. Wel raakte zijn schild beschadigd. Het zag er niet al te 
best voor hem uit. Maar een team van experts sloeg de handen ineen en creëerde met een Nederlands computerprogramma en een 3D-printer 

een gloednieuw schild. Door Gitte Hessels  Door Gitte Hessels

Waterdichte instrumenten, 
vijf ambitieuze muzikanten, 

tanks vol water en héél veel geduld. 
Dat is nodig voor AquaSonic, het 
allereerste onderwaterconcert ooit dat 
dit weekend tijdens de Rotterdamse 
Operadagen in wereldpremière gaat. 
Violist/producer Robert Karlsson 
stond ons met natte haren te woord. 
Door Lotte Kok
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De Braziliaanse Cícero Moraes nam vorig jaar al 
het initiatief. Een nieuw schild voor Freddy maken 
leek hem de enige oplossing om de schildpad in 
leven te houden. Maar hoe maak je zomaar een 
stevig schild? Met een 3D-pinter natuurlijk, 
bedacht hij. Met zo’n zelfde apparaat repareerde 
hij ook al eens de gebroken snavel van een toekan. 
En met succes: met zijn nieuwe 3D-snavel kan de 
toekan prima noten kraken en klauteren.  

Soortgenoten bestuderen
Dat moest Moraes nóg eens lukken. Hij ging druk 
aan de slag en bestudeerde honderden foto’s van 
Freddy’s soortgenoten, om te zien hoe een schild van 
een reuzenschildpad er precies uitziet. Vervolgens 
trommelde hij het team op waar hij tijdens het 

toekan-project ook had samengewerkt. Samen met 
de vier dierenartsen en twee printspecialisten 
ontwierp hij een nieuw schild. Het team maakte 
gebruik van een speciaal computerprogramma, 
dat is bedacht door de Nederlander Ton Roosendaal. 
Met het programma bouwden ze een 3D-model 
boven op een foto van een al bestaand schild. 
‘Het lijkt een klein beetje op kleien, wat ze dan doen’, 
legt Roosendaal  uit. Het met de computer gemaakte 
model printte het team vervolgens laagje voor 
laagje uit met een 3D-printer. 

Gepimpt schild 
Toen het schild eenmaal uitgeprint was, was het 
nog even � ink passen en meten. Maar uiteindelijk 
vielen alle delen van het schild als puzzelstukjes in 

elkaar. Het model bleek precies op Freddy’s rug te 
passen. En als kers op de taart werd zijn nieuwe, 
witte rug beschilderd door een kunstenaar. Met een 
paar tubes verf en heel veel geduld kreeg die het 
voor elkaar zijn schild nét echt te laten lijken. 
‘Fantastisch’, zegt Roberto Fecchio, een van de 
dierenartsen uit het team, in het AD. ‘Ik kan mijn 
liefde voor dieren en wetenschap met alle moderne 
technologie nu écht combineren.’ Ook software-
ontwikkelaar Roosendaal is blij met het resultaat. 
‘Echt verassend dat ook dit kan met mijn software’, 
zegt hij. ‘Op deze manier wordt wetenschap 
een klein beetje kunst.’

Op www.sevendays.nl/schild lees je een interview 
met Cícero Moraes

FREDDY: EERSTE SCHILDPAD MET 3
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poezendate  
De achttienjarige Sam Steingard uit de VS raakte in paniek toen hij 
alsmaar geen date voor het schoolbal wist te scoren. Maar alleen gaan? 

Geen denken aan. Daarom besloot hij zijn poes Ruby mee uit te vragen. Of haar 
‘miauw’ nou ja of nee betekende: Sam kon het niet veel schelen. Hij trok haar 
een roze kattenjurkje aan, pakte Ruby op en liet zich nog even op de foto zetten 
door zijn zusje voordat hij naar het bal vertrok. Al snel verspreidde die foto zich 
op social media. En gek genoeg waren de meeste mensen vooral verbaasd over 
Ruby’s indrukwekkende modellenposes. 

klantenservicehond  
Op de parkeerplaats van hun stadion vond het Amerikaanse honkbalteam 
Savannah Bananas een paar weken terug een puppy. Voorzitter Jared 

Orton pakte het achtergelaten beestje op, keek het in de zielige puppy-oogjes en 
wist meteen: ik wil haar wel adopteren. Al snel besloot hij Daisy ook te benoemen 
tot ‘bat dog’ van het team. Op het commando van baasje Jared mag het hondje 
ballen ophalen en honkbalknuppels aangeven. Daar is het bekje van Daisy 
alleen nog iets te klein voor. Dus wordt ze eerst ingezet als klantenservicehond. 
En dat gaat haar prima af. ‘Ze is altijd vriendelijk en begroet iedereen die het 
stadionkantoor bezoekt’, vertelde Orton tegen een Britse krant. 
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pizzarecord  
In de Italiaanse stad Napels werd vorige week de langste pizza ooit 
uitgerold. 1853,88 meter lang was-ie, om precies te zijn. Bijna twee 

kilometer aan vers deeg, belegd met 2000 kilo mozzarella, 1600 kilo tomaten 
en 30 kilo basilicum. De vierhonderd pizzabakkers hadden er een dagtaak aan. 
Ze moesten ’m namelijk niet alleen beleggen, maar óók gaar zien te krijgen. 
En omdat een twee kilometer lange oven niet bestaat, gebruikten ze speciale 
ovens op wieltjes. Voorzichtig werd de pizza daar doorheen geschoven. 
Na elf uur zwoegen barstte het feest los in Napels: het team zette niet alleen 
een officieel wereldrecord neer, maar vulde met hun pizza ook de buiken 
van veel nieuwsgierige inwoners. 

Tijdens deze competitie zaten de deelnemers precies negentig minuten lang op 
een matje en opklapstoeltje in het stadspark van Seoul. Hun ultieme doel: 
eventjes de hersens laten relaxen. Best lastig, als je gewend bent continu op je 
telefoonschermpje te turen. Zeker in Zuid-Korea zijn mensen daar goed in. 
Het land telt relatief de meeste internetgebruikers van de wereld en veel 
inwoners zijn behoorlijk game- en socialmediaverslaafd. Maar wie tijdens de 
competitie een telefoon tevoorschijn durfde te halen, werd gediskwali� ceerd. 
Ook te veel bewegen of op je horloge kijken was absoluut verboden. 

Wegdromen
Maar wat maakte die Space Out-competitie nu eigenlijk een ‘competitie’? 
Nou: iedere vijftien minuten werd van alle deelnemers de hartslag gemeten. 
De deelnemer met de stabielste hartslag won. En dat bleek de 28-jarige rapper 
Shin Hyo-Seob te zijn. Hij won een grote trofee. ‘Na een tijdje aan niets te 
hebben gedacht droomde ik helemaal weg’, vertelt hij aan de Koreaanse pers. 
‘Heerlijk. Ik raad mensen die veel stress hebben écht aan om volgend jaar eens 
mee te doen!’ Al zullen de écht verslaafden alleen maar meer stress krijgen bij 
het idee hun telefoon anderhalf uur met rust te moeten laten.

112 kilometer 
per uur

Zo hard mag je officieel rijden op de Britse snelweg. 
Maar een koolmeesje vloog vorige week met een 

hogere snelheid voorbij een flitspaal en werd geflitst. Een politieman 
die de foto later tegenkwam, deelde ’m op Twitter. 

minuten niksen 

Anderhalf uur 
niet praten, niet eten, 

niet slapen én geen 
telefoon gebruiken: zou jij 

het kunnen? Voor 
veel Zuid-Koreanen 

is het een hele opgave. 
Toch raapten sommigen al 

hun moed bij elkaar en 
schreven ze zich in voor de 

Space Out-competitie. 
Door Gitte Hessels


