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Bewezen: alle popmuziek klinkt
hetzelfde

Seguro Mutua Madrileña
Vente ya, te damos 50% y 50€
de devolución

Todo a menos de 7€
En Kiabi estamos de
REBAJAS! Todo a menos de
7€! Llévate la mejor ropa al
mejor precio

Ahorra dinero en seguros
Hazte de Regal este año y ten
hasta un 15% de descuento
extra en tu seguro

BRUSSEL - Muziek wordt luider,
melodieën lijken meer op
elkaar en we gebruiken minder
klanken, concludeert Spaans
wetenschappelijk onderzoek.

Joan Serrà en zijn team van het
CSIC in Barcelona zijn jonge
wetenschappers, maar hun
studie is koren op de molen van
oudere luisteraars die vinden dat
popmuziek tegenwoordig te luid
is en allemaal hetzelfde klinkt.

Met nieuwe technologie en een
fikse database – in hun geval, de ‘Million Song Dataset', waarin 464.411
popsongs van tussen 1955 en 2010 zitten – konden Serrà en co nagaan
of pop meetbaar evolueert. Hun studie staat sinds dit weekend op de
website van het gezaghebbende blad Nature.

Ze maten patronen van drie dingen: geluidssterkte, pitch en timbre. Ze
goten hun metingen in wiskundige algoritmes en statistieken. En die
wijzen allemaal op hetzelfde. ‘Muziek wordt steeds minder divers', zegt
Serrà.

Loudness war

Met ‘loudness' of geluidssterkte doelde het team niet op wat u zelf met de
volumeknop kunt regelen. Geluid heeft een intrinsieke geluidssterkte, een
volume dat door digitale opnametechnieken en compressie verhoogd kan
worden.
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Malaga in financiële problemen
Maïs- en aardappeloogst dreigen te mislukken
Internationale Badmintonfederatie wil alle
wedstrijden onderzoeken
India wil in 2013 naar Mars
Australische roeier kort aangehouden na
alcoholincident
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Schrijf u dan hier in voor de Middagupdate van DeSchrijf u dan hier in voor de Middagupdate van De
Standaard Online.Standaard Online.
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Waar wordt u nostalgisch van?

Stuur ons uw foto en doe mee aan de
zomerwedstrijd. Bekijk hier alvast de inzendingen
van Wendy en Werner:

Stuur ons uw foto en
win een retro camera »
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Geluidstechnici die spreken over een ‘loudness war' krijgen nu bewijzen in
de studie: de muziek is de laatste vijftig jaar alleen maar luider geworden.
(Als u aan de wetenschappelijke conclusie houdt: ‘De empirische mediaan
van de geluidswaarde x is toegenomen van -22 dBFS tot -13dBFS.')

‘Pitch' is de harmonische inhoud van songs: de akkoorden, de melodie, de
arrangementen. De wetenschappers keken hoeveel variatie er zat in de
pauzes en hoe breed de melodieën gaan. Ze ontdekten dat die melodieën
steeds meer op elkaar gaan lijken. ‘De statistieken tonen vooral aan dat
de diversiteit in de akkoorden en de melodieën constant is afgenomen in
de laatste vijftig jaar', zegt Serrà.

Het onderzoek gaf gelijkaardige resultaten voor ‘timbre', de geluidskleur
of textuur van songs. Dezelfde noot klinkt helemaal anders op een piano
of een trompet. Het aantal timbres piekte in de jaren zestig, maar neemt
sindsdien gestaag af. Populaire klanken blijken de ongewone klanken
steeds meer te verdringen: misschien omdat veel instrumenten die in de
jaren zestig nog live werden ingespeeld in de studio, tegenwoordig uit
een keyboard komen. Een ‘synthetische' trompet zou dan aantoonbaar
meer als een keyboard klinken dan een echte trompet.

En of dat nu komt doordat popsongs steeds vaker een product zijn van
teams die niet alleen songs schrijven, maar ook producen, en dezelfde
formules toepassen als Serrà om te achterhalen wat populair is? Dat is
stof voor een volgend onderzoek.
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Op 31 juli 2012 omstreeks 03u48, zei Eric B., Sint-
Andries (Brugge):
Een hoop onzin. Doe hetzelfde onderzoek naar om het
even welke muziekstijl en je komt op hetzelfde uit. In
de barok werd ook en masse met dezelfde figuren,
cadenzen, vormen en clichés geschreven. Jep, er was
toen nog geen Napster, Itunes of Spotify. Muziek
evolueert niet alleen door geniale creatievelingen. Het
merendeel wordt gedaan door kinderen van hun tijd die
de bestaande kleuren langzaam vervormen, omvormen,
veranderen, tot een grotere artiest opnieuw een stempel
drukt, waarna het geheel weer wegdrijft van het
bestaande als tegenreactie op de norm van de meester.
Multimedia of niet, niets nieuws onder de zon.

Aanraden - 0 stemmen

Reageer op dit bericht

Verwittig moderator

Op 31 juli 2012 omstreeks 00u44, zei Gabriel M.,
Antwerpen:

Deze reactie volgt op een eerdere reactie. Bekijk de volledige discussie

http://www.youtube.com/watch?
v=8UAWqwLjN70&list=FLP4sGMI034rLH2aHkiB7-
QQ&index=222&feature=plpp_video

Aanraden - 0 stemmen

Reageer op dit bericht

Verwittig moderator

REACTIES Alle 21 reacties

Op 30 juli 2012 omstreeks 22u11, zei Willem D., Gent:
wat moet men dan in de jaren 30 gedacht hebben van
Erwin Schulhoff's muziekstuk voor orkest en
vrouwenstem (die in heel het stuk een orgasme moest
'zingen')? Hilter vond het alvast niks, want Schulhoff
werd gedeporteerd...

Aanraden - 0 stemmen

Reageer op dit bericht

Verwittig moderator

Alle 21 reacties
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Maïs- en aardappeloogst dreigen te mislukken
Open VLD-schepen trekt nieuwe lijst Echt voor Alken
Rellen na politiecontrole in Vilvoorde
Kind in kritieke toestand na brand in Seraing
Bijstand voor collega's van arbeider die uit leven stapte
Switch naar Open VLD, want geen plaats op CD&V-lijst
Touring laat uw wagen takelen door Dolly
Heibel binnen Vlaams Belang Genk
Automobilist negen keer geflitst op een uur tijd in Bergen
Sharia4Belgium: 'documentairemaakster kleedt zich als
goedkope hoer'

Cartoon van de
dag Guy Tegenbos
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Akkoord over Griekse
besparingen

Post kreeg 35.000
klachten in 2011

Spaanse
verpleegkundigen bij
ons aan het werk
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Verblijfsvergunningen van 1.224 Europeanen ingetrokken sinds
begin dit jaar
Michel Daerden nog steeds in coma
'Nauwelijks helft Brusselse woonwagenbewoners heeft
standplaats'
Reconstructie van moord op homoseksuele dakloze in Luiks park
Vier jaar gevangenis voor geweld in Brusselse metro
Politie pakt manifestanten op aan Franse ambassade
Gerecht onderzoekt of man zelfdoding pleegde na pesterijen op
het werk
Bottelarij bij Stassen ligt nog altijd stil na zwaar onweer
Arbeider maakt dodelijke val van brandend dak in Forchies-la-
Marche
Baby gevonden in toilet in Oudergem: gestikt in moederkoek
Antwerpse SP.A verbaasd door overstap gemeenteraadslid naar
N-VA
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India wil in 2013 naar Mars
13.350 kilometer gestapt als dank voor hulp na tsunami
Betoging in Italië tegen mogelijke sluiting grootste staalfabriek
van Europa
'Iran moet zich zorgen maken'
Strijd om Aleppo breidt zich uit naar grensgebied met Turkije
Drie Al-Qaedaleden met explosieven aangehouden in zuiden van
Spanje
Chinese tiener gaat 13 mensen te lijf met een mes
PvdA wil verbod van discriminatie op grond van seksuele
geaardheid in Nederlandse grondwet
'Borstvoeding kan miljoen levens redden'
Staatsveiligheid bevestigt niet dat Belgen meevechten in Syrië
VS geven 25 miljoen dollar steun aan Syrische rebellen
Ophef in Puerto Rico over tweet naar Obama
Zelfmoordaanslag in Kaboel verijdeld
Tyfoon ’Saola’ laat 23 doden achter op de Filippijnen
België is terugtrekking uit Afghanistan begonnen
Dode bij ongeluk nabij olympisch stadion
VN: 'Rebellen in Aleppo bezitten tanks en zware wapens'
Vogel dwingt Boeing tot noodlanding na botsing
Varkenskoppen voor moskee in Franse Montauban
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Beurzen niet overtuigd door ECB
ECB bereid staatspapier te kopen
Honderden miljoenen verlies voor GM in Europa
Personeel Carsid gaat akkoord met voorwaarden sluiting
Ook Bank of England handhaaft rente
GDF Suez gaat 300 miljoen euro recupereren bij Franse
huishoudens
Beursfiasco Facebook kan Californië zuur opbreken
Fors meer klachten over postbedeling
S&P verlaagt rating Cyprus
Spanje haalt meer op dan verwacht, maar betaalt hogere rente
Vlaamse werkloosheid neemt verder toe, maar stijging is minder
sterk
Douwe Egberts stelt fraude vast in Brazilië
Toyota roept 1,5 miljoen auto's terug
RESULTATEN. First Solar, Sony, Lufthansa
5.000 jobs weg bij Sharp
Chinese investeerders worden tweede grootste aandeelhouder bij
Inter Milaan
Spaanse werkloosheid lager door zomertoerisme
Wat kunnen werknemers leren van de Olympische Spelen?
Agressie op het werk: de feiten
GDF Suez ziet Belgische inkomsten slinken
Winst BNP Paribas hoger dan verwacht
S&P bevestigt AAA-statuut van Duitsland, met stabiele outlook
Belgacom vindt koper voor Phone House-winkels
Federal Reserve neemt voorlopig geen nieuwe maatregelen
Creg wil federale steun zonnepanelen afschaffen
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'Vertigo' verdringt 'Citizen Kane' als beste film aller tijden
The Simpsons maken speciale aflevering over Olympische Spelen
Frontman No Use For A Name overleden op 41-jarige leeftijd
Combitickets Lokerse Feesten uitverkocht
Britse popsterren vragen gerechtigheid voor Pussy Riot
Amerikaanse band 'verstopt' nieuwe cd op internet
Killing Joke-frontman Jaz Coleman verdwenen
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do 13:10

do 08:14

The Simpsons maken speciale aflevering over Olympische Spelen
Martine Tanghe wordt weer nieuwsanker

Sport
do 16:05

do 15:36

do 15:22

do 15:19

do 15:17

do 15:14

do 15:05

do 15:01

do 14:34

do 14:26

do 14:21

do 14:11

do 13:59

do 13:57

do 13:54

do 13:52

do 13:36

do 13:21

do 13:05

do 12:57

do 12:47

do 12:36

do 12:25

do 12:18

do 11:55

Malaga in financiële problemen
Internationale Badmintonfederatie wil alle wedstrijden
onderzoeken
Australische roeier kort aangehouden na alcoholincident
De Bruyne voorgesteld bij Bremen: 'Goed dat dit rond is'
Philippe Le Jeune: 'Voel geen extra druk als wereldkampioen'
Bolt en Blake tekenen present op Diamond Leaguemeeting in
Lausanne
Victoria Azarenka eerste halvefinaliste
'Hallo, Michael Phelps? Hier Barack Obama aan de lijn'
Vital Heynen: 'Nog een waterkans op de kwartfinales'
Andy Murray staat op één zege van Britse tennismedaille
Voormalig Formule 1-piloot Enge betrapt op doping
Yuhan Tan: 'Het is een grote schande!'
Jonathan Borlée: 'Finale wordt kwestie van honderdsten'
Amerikaanse vrouwen acht met stuurvrouw pakt goud
Zuid-Afrika pakt eerste olympische roeimedaille ooit
Nieuw-Zeelandse tandem Cohen-Sullivan sprint naar goud in
dubbeltwee
Kevin Borlée: 'Gewoon zo snel mogelijk lopen'
Xiaoxia wint Chinese finale tafeltennis
François Heersbrandt: 'Naast Phelps starten heeft iets extra'
Vincenzo Nibali verkast naar Astana
Londense burgemeester nodigt omstreden Murdoch uit
François Heersbrandt vergezelt Phelps naar halve finale
Jacques Borlée: 'Kevin en Jonathan zijn er klaar voor'
Chris Froome bevestigt deelname aan Vuelta
Vrijgekomen tickets voor België - Nederland zijn al de deur uit

Wetenschap
do 11:01

wo 19:33

Nieuwe techniek maakt kankerbehandeling minder zwaar
'Uitzonderlijk' fossiel insect ontdekt bij Namen

Life & Style
do 13:24

do 12:23

do 11:53

do 11:43

do 11:42

do 10:38

do 10:17

do 08:30

do 05:00

Kleuren kiezen met de Queen
Stella McCartney raakt Natalia Vodianova niet beu
David Beckham verwelkomt toeristen in onderbroek
'Borstvoeding kan miljoen levens redden'
Maje brengt T-shirts met sixtiesicoon Françoise Hardy
De beautygeheimen van Kim Peers
Antwerpse kan nieuw Martini-gezicht worden
Zuiders getinte erwtensoep
Rode peper wondermiddel bij neusproblemen

Beroemd en Bizar
do 14:45

do 11:20

do 10:24

do 10:17

Ashton Kutcher en Mila Kunis op romantische vakantie
Britse popsterren vragen gerechtigheid voor Pussy Riot
Victoria Beckham vertelt waarom ze nooit lacht
Antwerpse kan nieuw Martini-gezicht worden

Mobilia
do 14:22

do 13:11

wo 17:09

Maak ringtones van YouTube-video's
Arubaans geldstuk met extra informatie voor smartphones
Google verstrengt regels voor app-ontwikkelaars

OPINIE

'Debat mag niet
worden herleid tot
rokjesdebat'
De documentaire ‘Femme
de la rue'  zorgde de
afgelopen dagen voor een
verhit debat. Voor het
eerst mengt nu ook een
getuige die aan bod komt
in de documentaire zich

BUITENLAND

Een olifant in een
porseleinwinkel
Voor de Britten is hij een
idioot, voor de Palestijnen
een racist en voor veel
Polen een uitzuiger. Mitt
Romney wilde met een
reis tonen dat hij de
wereld kan leiden, en
bleek een diplomatieke
olifant. Gelukkig voor

BINNENLAND

'Martin is nu een
andere vrouw’
Michelle Martin (52) heeft
oprecht spijt en de kans
dat ze ooit nog hervalt, is
zo goed als onbestaande.
Dat zijn de voornaamste
argumenten van de
strafuitvoeringsrechtbank
van Bergen om haar vrij
te laten.

MARKETING

Autoseks beu?
Koop een
appartement
e verkoop je
appartementen in het
door een vastgoedcrisis
getroffen Spanje? Op die
vraag is maar één
antwoord mogelijk: met
seks. 

ECONOMIE

Zeilschip zonder
zeilen
Het Sifferdok in de
Gentse haven was
gisteren het decor voor
een bijzonder
schouwspel: het
innovatieve E-ship 1, dat
gedeeltelijk door wind
wordt aangedreven, legde
er aan om molenwieken

NIET TE MISSEN
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