
WAT ALS MUZIEK JE LEVEN IS...
            EN JE GEHOOR JE IN DE STEEK LAAT...

�

TEASER film kijk hier…

De film "Ongehoord HARD" is gemaakt om mensen bewust te maken van de 
pijnlijke beperking en de psychische gevolgen van sluipende of plotseling optredende 
gehoorschade. Dit kan het gevolg zijn van langdurige blootstelling aan te harde 
muziek, industrieel lawaai, vuurwerk en ander hard geluid.

De film heeft bijgedragen aan de implementatie van de 
ARBOcatalogus Kunsteducatie lees meer… 

en is verspreid onder alle muziekscholen.

'Ongehoord HARD' is een documentaire over een succesvol zangeres en 
muziekdocente met gehoorproblemen. Zij heeft tinnitus (oorsuizen) en hyperacusis 
(overgevoeligheid). We zien haar confrontatie met de ontstane beperkingen en volgen 
haar zoektocht, strijd en dilemma's, zowel privé als op de werkvloer.
In 30 minuten wordt helder wat de impact van gehoorschade bij professionele musici 
is. Deze film is voor iedereen die 'in de muziek werkt' of intens van muziek houdt een 
'earopener' om bewuster om te gaan met geluid.    

De Film Ongehoord HARD (dvd) is te bestellen via www.troostmuziek.nl 

Een film van:
- Ton Panken, scenario, regie en samenstelling
- Oorbewust - Hans Troost, initiatief, redactie en research
- PoppoVisual - Joke van Unen, redactie en titelontwerp
- Beeldland - Johan van Kempen, redactie en productie

Meer details: 

https://www.youtube.com/watch?v=AxYB5tb0-10#t=21
https://www.youtube.com/watch?v=AxYB5tb0-10#t=21
https://www.cultuurconnectie.nl/clientdata/downloads/arbocatalogus-kunsteducatie-2012.pdf
https://www.cultuurconnectie.nl/clientdata/downloads/arbocatalogus-kunsteducatie-2012.pdf
http://www.troostmuziek.nl


Technische realisatie:
- Ralph de Lange, camera
- Eugène de Groot, geluid
- Harald van de Sanden, montage

Speciale dank aan:
- Gaby Kaihatu, musicus - docent
- Jan de Laat, klinisch-fysicus – audioloog Leids Universitair Medisch Centrum

Met dank aan:
- Job en Gwen Kaihatu
- Sonny's Inc: Sonny Hoogwerf, David Rockefeller, Ramon Braumuller
- Sisters!: Saskia Riemens, Lucette Snellenburg, Rosanna Hofman
- Muziekschool Barneveld: Jacob Lamminga, Ilse, Nikki, Gabriëlle & Silvana
- Esman Language Consulting

Deze film is mede mogelijk gemaakt door:
SFKV-O&O fonds voor de Kunsteducatie
Nationale Hoorstichting
NVVS - afdelingen: Rotterdam & Midden-Nederland
Belgian Broadcast Days
ACS
De Budelse 
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