


vooraf
tijdens de research van Wat Mijn Hart Zingt ontmoette ik
een Afghaanse man, Nawabi Obedullah, die zijn vrouw en
kinderen die in Pakistan verblijven al drie jaar niet
meer had gezien. Tweemaal per maand stuurt Nawabi vanuit
Nederland een muziekcassette met zelf gezongen liederen
naar hen. Vaak komt de post niet aan. Nawabi's verhaal
was onder andere de aanleiding voor het volgende idee,
voor een website; songbase. 

songbase
is het best te omschrijven als een non-profit site waar
men traditionele locale liederen vanuit alle werelddelen
op kan plaatsen, kan versturen, vinden en beluisteren.
Levende functionele zangcultuur; liederen die van gener-
atie tot generatie worden doorgegeven, die veelal door
mondelinge overlevering zijn blijven bestaan.
De site heeft zowel een play/afspeel- als record/opnamem-
ogelijkheid. We krijgen de liedvertolkers in korte filmp-
jes te zien. Belangrijk is dat de liedvertolker te zien
zal zijn tijdens het zingen; zijn of haar emotie... de
intensiteit van het zingen. Men kan met songbase bijvoor-
beeld liederen opnemen met aanvullende informatie vers-
turen. Dit lied -en de informatie- wordt daarmee ook op
Songbase geplaatst. Behalve de adresseerde zullen ook
andere songbase-bezoekers in iemands 'privé-post' mee
kunnen kijken. 

homepage songbase.org



community
songbase is van en voor liedvertolkers en liefhebbers van
traditionele liederen. Vooral voor hen die op een niet-
beroepsmatige wijze met zangcultuur te maken hebben.
Naast de mensen in hun geboorteland zijn vluchtelingen,
ballingen en anderen immigranten een belangrijke doel-
groep. Zij die gescheiden leven van hun geliefden en/of
geïsoleerd leven van hun eigen vertrouwde cultuur. Voor
hen brengt songbase herkenning, biedt het troost en kan
het soms voor een beetje vrolijkheid in het nieuwe
bestaan zorgen. Hiermee is songbase een troostrijk medi-
um; een heimwee-machine. 
De community- gemeenschapfunctiea is een belangrijke. Het
is het hart van de site. Het biedt zangers en liefhebbers
van traditionele lokale zangcultuur de mogelijkheid om
met elkaar in contact te komen middels hun muziek. Ze
kunnen er een bepaald lied maar ook elkaar zoeken. Het
zou zelfs kunnen gebeuren dat er met songbase een plat-
form ontstaat van waaruit nieuw leven geblazen wordt in
een bijna verdwenen zangcultuur.

community page songbase.org
Hier kan men songbase door zoeken
op bijv. naam vertolker, titel lied,
genre enz.



archieffunctie
naast dit zal songbase een voortdurend in beweging
zijnd,levend, hedendaags en uitdijend liederenarchief
worden. Men kan rechtenvrije liederen downloaden.
Songbase kan ook een professionele functie krijgen.
Misschien zetten etnologen, musicologen en andere onder-
zoekers er zelf (of op verzoek) beeldmateriaal op. 

archief/zoek pagina songbase.org

upload/voeg toe pagina songbase.org



afspeel en/of verstuur lied pagina songbase.org
Hier kan men naast het lied zelf, ook eventuele 
informatie óver het lied en zijn vertolker vinden.



uitvoering/realisatie site
We hebben wat betreft de uitvoering en realisatie een
twee-stappen-plan.

• de eerste stap zal een werkende prototype site zijn. 
Een vorm van testen in de praktijk. Met Nederland als
basis zal een bevlogen team -en 'vrienden van songbase'-
materiaal op de site zetten. Handzame dv-cameraatjes
zullen meegeven worden aan 'vrienden' die op reis gaan.
Denk aan gebruik door vluchtelingen in Nederland, testen
keuze bandbreedte, hoe werkt de redactie, wat zijn de
reacties, zoeken van contact met wereldorganisaties als
Unesco, UNHCR, SEM Department of Ethnomusicology, CTM
(International Council fot Traditional Music) in Los
Angeles UCLA (University of California, Los Angeles).

• stap twee is de 'adoptie' van songbase 
door een hierboven genoemde wereldorganisatie. 
Een plan is om tegelijkertijd container project op te
zetten die aan de site verbonden is; Kleine containers
met computer apparatuur en miniDV cams die naar
vluchtelingen kampen gaan. 
Een ander idee is om bijvoorbeeld mensen van vluchtelin-
genorganisaties grootschalig dv-cameraatjes met bijbe-
horende formulieren mee te geven naar verre locaties.

Meer informatie: 
Gabrielle Marks: 020 3300848/gabrielle@airplant.net 
Arno Kranenborg: 026 3617521/arnok@euronet.nl


