In het Spoor van de Hopduvel: een klank- en beeldwandeling

1./ Bezwering van de Hopduvel
(stem: Patrick Bernauw)
2./ De Hopduvel wordt opgeroepen met een
Toverboek (stem: Lut Mathieu)
3./ Passagerituelen (soundscape)
4./ De Hopduvel en het Boerenhof
(stem: Bea De Schepper)
5./ NaDeSaWo IeHaa!
6./ Van de Hopduvel Bezeten
(stem: Lut Mathieu)
7./ Hopduvel Blues
(zang: Fernand Bernauw)
8./ De Hopduvel Ont-duveld / De Opname
Béduveld! (stem: Bea De Schepper)
9./ Zwart-Magische Muziek (soundscape)
10./ De Hopduvel in het Boshol
(stem: Walter De Donder)

© 2013 Patrick Bernauw & vzw de Scriptomanen
info@inter-actief.be – www.scriptomanen.org

11./ Minimale Muziek, Maximale Horror
(soundscape)
12./ De Hopduvel Danst
(zang: Fernand Bernauw)
13./ De Hopduvel zit in de Abdij
(soundscape)

Boek In het Spoor van de Hopduvel:
www.bernauw.com/p/boek-bij-bolcom.html

Audio (MP3) In het Spoor van de Hopduvel:
www.audiotheater.bandcamp.com/album/in-het-spoorvan-de-hopduvel

Scenario, teksten, audio opnames & stem
Hopduvel/Bezwering: Patrick Bernauw
(www.bernauw.com)
Muziek & Soundscapes: Fernand Bernauw
(www.relaxatiemuziek.be)
Stemmen:
Lut Mathieu, Bea De Schepper, Walter De Donder

In samenwerking met www.toerismeaffligem.be
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt,
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,
mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op welke
wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever.

In het Spoor van de Hopduvel: een klank- en beeldwandeling
Stap in het spoor van de Hopduvel, en start hier:

Volg het karrenspoor:

Tot je aan je rechterhand dit karrenspoor vindt om te volgen:

Luister hier naar de Bezwering van de Hopduvel (1).
(De soundscapes beluister je onderweg, waar & wanneer je daar zin in hebt.)
Het pad dat je nu volgt, leidt overigens regelrecht naar het Hoppeveld van de Faluintjes. Op deze plek werd de
Hopduvel ooit opgeroepen door een verdwaalde automobolist(e?). Luister hier dus naar De Hopduvel wordt
opgeroepen met een Toverboek (2).
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Kijk je recht tegen het informatiebord aan, dan kun je verder gaan langs het pad aan je linkerhand:

Volg dit pad en weet dat hier ooit ergens een Boerenhof stond, waar de Hopduvel lelijk te keer ging. Beluister
De Hopduvel en het Boerenhof (4)… Hier moet je het pad aan je linkerhand inslaan:

Volg het rechte pad tot je naar rechts kunt gaan:

Maar voordat je dit doet, luister je best eerst nog naar Van de Hopduvel Bezeten (6). Loop het bos in en als je
wil weten wat de Hopduvel Blues (7) is… luister dan naar het lied!
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Volg vervolgens de Molenbeek… tot je bij een
kruispunt komt. Sla linksaf.

Beluister op dit pad ergens het verhaal van De
Hopduvel Ont-duveld / De Opname Bé-duveld!
(8):
Volg het pad tot je de bewoonde wereld bereikt…
en aan een echte straat komt! Sla daar linksaf. Op
die straat luister je naar De Hopduvel in het
Boshol (10):
Ga op het T-punt bij de eenzame boom naar links:

En terwijl we opnieuw op de abdij van Affligem afstevenen, beluisteren we in een lied hoe de Hopduvel Danst
(12) met Isabel.
We EINDigen onze tocht waar we die begonnen!

