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Waarom “Music in Space”

• Astronomie = meer dan beelden

• Film = meer dan beelden 

• Leren luisteren naar de muziek van de film

• Nieuwe inzichten opdoen

• Fun



Agenda

• Geluid versus muziek

• Wat is Space music?

• Films & televisie

• Componisten

• Instrumenten 

• Special
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Geluid

Geluid in engste zin is de hoorbare verandering van de luchtdruk. 

In ruimere zin is geluid iedere verandering van de heersende statische atmosferische 
druk, al dan niet hoorbaar. 

Heel algemeen wordt onder geluid iedere verandering van de dichtheid van 
een elastisch medium verstaan. Geluid beweegt zich als een longitudinale golf van 
dichtheidswisselingen van het medium voort. 

Zijn er geluiden in de ruimte? 



Geluid

Cosmic Microwave Background radiation Actual sounds from Space (Nasa)



Geluid

Sounds of Jupiter Sound of neutron stars colliding



Muziek

Muziek of toonkunst is de kunstzinnige schikking en combinatie van de 
klanken van muziekinstrumenten en/of de menselijke stem om schoonheid van vorm 
dan wel uitdrukking van emotie te bereiken.

Aan muziek kunnen de aspecten toonhoogte, ritme, geluidssterkte (muzikale 
dynamiek), klankkleur en textuur (monofonie, polyfonie e.d.) onderscheiden worden, 
maar ook stilte. 

We zoomen verder in op muziek gemaakt voor films over de ruimte. 



Rol van muziek in films

In film zijn verschillende soorten geluiden onderscheiden: 
• Gesproken woord
• Geluid dat bij de gebeurtenissen past 
• Muziek

Muziek : 
• Past niet direct in de verhaalwereld
• Staat los van gebeurtenissen en personages
• Dient vaak om extra sfeer te geven aan de beelden : 

actie, spanning, romantiek, emoties, expressie, mysterie, … 
• Roept nadien herinneringen op bij de kijkers
• In sommige gevallen is de muziek bekender dan de film zelf
• Is gestart met live-muziek bij stomme films, daarna gesynchroniseerd audio-spoor
• Wordt meestal op maat gecomponeerd
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Wat is ‘space music’?

• Probleem: “In space, no one can hear you scream”. 
• Music in Space: Zingende Zon? Geluid van Jupiter? 

Samensmelting van twee neutronensterren?...

=> Neen, laten we naar de definitie gaan kijken….

sven/wetransfer-e82138/Alien%20Iconic%20Theme%20Song.mp4


Wat is ‘space music’?

Wikipedia: 

Space music is een subgenre van new age-muziek en wordt omschreven als "rustig, 
hypnotiserend en ontroerend". Het is afgeleid van ambient muziek en wordt 
geassocieerd met lounge muziek, easy listening en elevator muziek.

• Weinig interessant voor onze uiteenzetting vanavond

• Geeft wel  leuke aanknopingspunten:
Joseph Haydn stuk voor koor en kamerorkest van 1798, The Creation, 
is space music (David Hurwitz) !



Astronomie en religie

De structuur en schaal van onze melkweg is verbazingwekkend. Maar onze melkweg is 
slechts een van de honderden miljarden sterrenstelsels in het universum. Geen wonder 
dus dat de beschouwing van de kosmos dezelfde emoties kan oproepen als religieuze 
ontzag en eerbied.

Volgens pater Paul Pavel Gabor, een astronoom van het Vaticaanse Observatorium, is 
dit niet altijd een positieve ervaring. 

Net zoals sommigen angst en beven kunnen ervaren bij het overwegen van God en de 
Hemel, zijn er mensen die op dezelfde manier overweldigd raken, wanneer ze worden 
geconfronteerd met de astronomische afmetingen van de hemelen.



Muziek voor de schepping

Afhankelijk van cultuur werd op verschillende plaatsen “gepaste muziek” 
gecomponeerd om de schepping te “beschrijven” en te vereren, met instrumenten 
uit die tijd & plaats. 



Muziek voor de schepping

Veel mythen uit de Chinese 
Mythodologie houden verband met de 
schepping en kosmologie van het 
universum en zijn goden en inwoners.

Sommige mythen hebben betrekking 
op scheppingsmythen, de oorsprong 
van dingen, mensen en cultuur.



Muziek voor de schepping

Het oratorium Die Schöpfung (De Schepping, 1798) is een compositie van Joseph Haydn voor koor, orkest 
en drie of vijf zangsolisten.

In Haydns tijd (ná Newton, maar vóór Darwin), was de zogenaamde fysicotheologie populair. 
Het universum werd beschouwd als volledig geordend en wetmatig, waarbij de bewegingen der 
hemellichamen de wetten van de wiskunde en mechanica strikt volgen als bewijs van goddelijke wijsheid.

Haydn zou als amateur interesse in de astronomie hebben gehad en heeft William Herschel bezocht, ex-
componist en ontdekker van Uranus, in diens observatorium in Slough.



De planeten (The planets - Holst)

“The Planets op.32” is een tussen 1914 en 1916 
gecomponeerde zevendelige orkestsuite van de Engelse 
componist Gustav Holst. 

Ieder deel van de suite is vernoemd naar een planeet in 
ons zonnestelsel die op het moment van componeren 
bekend waren. Onze aarde wordt echter niet in muziek 
weergegeven. 

Nog steeds is de suite een van de meest uitgevoerde 
Engelse muziekstukken, er zijn vele opnames van gemaakt 
en het werk heeft een grote invloed op andere 
muziekwerken gehad …. ook op filmmuziek!  



De planeten (The planets - Holst)

Elke planeet kreeg een 
apart ‘karakter’ door zijn 
compositie en gebruik van 
instrumenten. 

Doordat dit uit begin van 
de 20e eeuw komt, zijn de 
composities en 
instrumenten klassiek. 
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Limited selection

We hebben een beperkte selectie gemaakt, met als criteria: 
- De film vindt plaats in de ruimte 
- Of op de aarde, maar met ruimteschepen of -wezens



Forbidden Planet (1956)

“Forbidden Planet” is een Amerikaanse sciencefictionfilm uit 1956 onder regie van Fred M. Wilcox. 
Het verhaal vertoont enige analogie met het toneelstuk The Tempest van William Shakespeare.

"Forbidden Planet" bleek een trendsetter voor een nieuw filmgenre. Het is de eerste grote 
sciencefictionfilm die zich diep in het heelal op een onbekende planeet afspeelt. 

Ook was het de eerste film waarin een robot met een sterk uitgewerkt karakter voorkwam, 
evenwaardig met de overige hoofdpersonages in de film: Robby the Robot.



Star Trek (1966)

Star Trek (Engelse titel; Nederlands: Sterrentocht) was oorspronkelijk een door Gene Roddenberry 
bedachte Amerikaanse sciencefiction-televisieserie die vanaf 1966 tot en met 1969 werd 
uitgezonden. 
Uiteindelijk groeide het Star Trek universum uit tot een succesvolle mediafranchise met vijf 
televisieseries, een animatieserie, 13 speelfilms, tientallen computerspellen en honderden boeken, 
stripboeken, technische handleidingen en encyclopedieën.



Star Trek (1966)

Star Trek ‘main theme” werd gecomponeerd door 
Alexander Courage.  De tekst “to boldly go where no 
man has gone before” werd wereldberoemd !

De 13 Star Trek films en  7 series hadden verschillende 
componisten. Jerry Goldsmith, James Horner, Michael 
Giacchinno zijn de meest bekende. 



2001: A Space Odyssey (1968)

2001: A Space Odyssey is een sciencefictionboek en -speelfilm ontstaan uit een samenwerking 
tussen filmmaker Stanley Kubrick en schrijver Arthur C. Clarke. 
Beide zijn gebaseerd op The Sentinel, een kort verhaal van Clarke en behandelen thema's als de 
menselijke evolutie, kunstmatige intelligentie, technologische ontwikkelingen, buitenaards leven en 
reïncarnatie.

2010: The Year We Make Contact, is het minder bekende vervolg van 2001, waar ze 9 jaar na de 
mysterieuze mislukking van de Discovery-missie naar Jupiter terug gaan om het schip te zoeken.



2001: A Space Odyssey (1968)

De openingsscène en The dawn of men:
Also sprach Zarathutra van Richard Strauss

Er zijn meerdere componisten voor deze film. Een 
aantal onderdelen is uit de voorlopige filmmuziek 
behouden en tijdens de montage aangewend. 

Bekendste delen zijn:

De ruimteschipkoppeling:
An der schönen blauen Donau van Johann Strauss jr



2001: A Space Odyssey (1968)

De film bevat ook composities van de componist 
György Ligeti. 
Bv. bij het verschijnen van de monoliet: Lux 
Aeterna, a capella gezongen door het koor Schola 
Cantorum Stuttgart.

Begin van de Jupiter-missie: 
het Adagio uit de Gayaneh balletsuite van
Aram Chatsjatoerjan.



Star Wars (1977)

Star Wars is een Amerikaanse epische space-opera-filmserie bedacht door George Lucas. 

Star Wars bestaat anno 2018 uit 2 afgeronde trilogieën, 2 films van een lopende trilogie en 2 
losstaande films.



Star Wars (1977)

De opdracht van regisseur George Lucas aan componist John Williams : 
"Geef me een oeuvre dat vergelijkbaar is met de grootste meesterwerken van de symfonische 
geschiedenis.”.  

Williams kreeg de baan dankzij de aanbeveling van Steven Spielberg nadat Williams de meest 
iconische horrorscore schreef voor Jaws. George Lucas zei: "Dat. Maar dan beter.”



Star Wars (1977)

John Williams haalde veel inspiratie uit 
klassieke muziek componisten. 
In deze specifieke scene lijkt de muziek wel 
veel weg te hebben van …. The Planets van 
Gustav Holst. 

John Williams’ muziek voor Star Wars 
bepaalde de standaard voor toekomstige 
ruimtefilms. 
Stel je eens de film voor zonder de muziek!



War of the Worlds (1978)

Jeff Wayne's muzikale versie van The War of the Worlds is het debuutalbum van Jeff Wayne, het 
verhaal van The War of the Worlds herverteld door HG Wells, uitgebracht in het VK op 9 juni 1978. 

Een conceptalbum, het hoofdformaat is progressieve rock en strijkorkest, gebruik makend van 
vertelling en leidmotieven om het verhaal te dragen en rijmende melodische teksten die de 
gevoelens van de verschillende personages uitdrukken.



Flash Gordon (1980)

Flash Gordon is een Britse cult-
sciencefictionfilm uit 1980 onder regie van 
Mike Hodges, met in de hoofdrollen Sam J. 
Jones, Max von Sydow en Melody Anderson.

Het scenario voor de film is gebaseerd op het 
gelijknamige stripverhaal van Alex Raymond 
waarvan de eerste aflevering verscheen op 7 
januari 1934. 

De muziek werd gecomponeerd door de 
Britse rockgroep Queen.



Blade Runner (1982)

Dit is een sciencefictionfilm uit 1982, geregisseerd door Ridley Scott. 
Het verhaal is losjes gebaseerd op het verhaal “Do Androids Dream 
of Electric Sheep?” van Philip K. Dick. 

Een 'Blade Runner’ is een politieagent die ingezet wordt om 
'replicants' (androïden) uit te schakelen, omdat onze planeet na een 
gewelddadige opstand verboden terrein is voor hen, maar vijf 
replicants kapen een ruimteschip en keren terug naar de Aarde.

In 2017 verscheen het vervolg: Blade Runner 2049. 



Blade Runner (1982)

De soundtrack van Vangelis voor Blade Runner blijft een van de relatief weinige soundtracks met 
een blijvende reputatie. Net voor het indienen van zijn composities voor Blade Runner, kreeg hij een 
Oscar voor Chariots Of Fire. 

De muziek van Blade Runner 2049 werd gecomponeerd door Hans Zimmer. 



Dune (1984)

Dune is een sciencefictionfilm uit 1984 onder regie van David Lynch. De film is gebaseerd op het 
gelijknamige boek van auteur Frank Herbert.

De soundtrack van de film werd verzorgd door de Amerikaanse soft-rockband Toto. Naast Toto is 
Sting te horen. Brian Eno schreef Prophecy Theme.



Solaris (2002)
De Amerikaanse film Solaris uit 
2002 is losjes gebaseerd op het 
gelijknamige boek van Stanislaw 
Lem en tevens een nieuwe versie 
van de gelijknamige Sovjet-
Russische film uit 1972 van Andrej 
Tarkovski.

Muziek is van Cliff Martinez (New 
York, 5 februari 1954), een 
Amerikaanse filmcomponist en ex-
drummer bij onder andere 
Captain Beefheart, Red Hot Chili 
Peppers, Lidia Lunch en The 
Dickies.

Hij maakt gebruik van steel drum !



Interstellar (2014)

Interstellar is een 2014 science fictionfilm geregisseerd, 
mede-geschreven en gecoproduceerd door Christopher 
Nolan.

In de toekomst zijn regeringen en economieën over de 
hele wereld ingestort. Voedsel is schaars, NASA bestaat 
niet meer en de 20ste eeuw is de grote schuldige.

Wanneer een mysterieus wormgat in de ruimtetijd 
opengaat is het aan een groep overblijvende 
onderzoekers van NASA om op verkenning te gaan en de 
mensheid hoop te bieden.



Interstellar (2014)
Hans Zimmer's soundtrack voor Interstellar (2014) neemt ons mee door een wormgat met 34 
violen, 24 houtblazers, vier piano's, een 60-koppig koor van stemmen en het orgel van de 
Temple Church in Londen. Hans Zimmer componeert functionele orkestrale filmmuziek, maar 
Interstellar is een prachtige uitzondering. De belangrijkste terugkerende melodie van de film is 
een knaller.



First Man (2018)
First Man is een Amerikaanse biografische avonturenfilm uit 2018 
die geregisseerd werd door Damien Chazelle.

De film speelt zich af in de jaren 1960 en vertelt het verhaal 
van astronaut Neil Armstrong, die in dienst van NASA deelneemt aan Apollo 11, de missie om de 
eerste mens op de Maan te zetten.

De muziek is van Justin Hurwitz
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Bebe and Louis Barron
Componisten Forbidden Planet 

Louis en Bebe Barron, een koppel van 
tape-twisters en oscillator-botherers, 
componeerden 's werelds eerste volledig 
elektronische filmscore voor Forbidden 
Planet (1958). 

Deze was zo oorverdovend modernistisch 
dat de studio hen niet als muzikanten 
betaalde, maar als makers van 
"elektronische toonaarden".



Alexander Courage
Componist Star Trek series

Courage begon als orkestrator en arrangeur bij MGM, 
waar hij meewerkte aan vele films en series (My Fair Lady, 
Jurassic Park, The Mummy, …). 

Courage werd ingehuurd door Gene Roddenberry om de 
originele Star Trek-tv-show te scoren op voorstel van Jerry 
Goldsmith, nadat de laatste de klus had afgewezen.

Bekende films: 
Star Trek television series, Superman IV



Jerry Goldsmith
Componist Star Trek

Goldsmith werd sterk beïnvloed door bewegingen van 
klassieke muziek uit het begin van de 20e eeuw en vroege 
filmscores. 
Voornaamste invloeden: Igor Stravinsky, Aaron Copland, 
Béla Bartók en Alban Berg.

Bekende films : 
Star Trek I, V, VIII, IX, X, Alien, L.A. Confidential,
The Mummy, Hollow Man, Total Recall, Basic 
Instinct, Papillon, Planet of the Apes, Rambo.



James Horner
Componist Star Trek

Horner leende ideeën van andere componisten, 
zoals de muziek van Kachaturians ballet Gayaneh, 
uit 2001 van Kubrick. Horner heeft deze muziek 
gebruikt in verschillende films. Hij gebruikte delen 
uit de 5e symfonie van Sjostakovitsj in de score 
van Troje. 
Hij verongelukte op 61 jarige leeftijd in zijn eigen 
sportvliegtuig.

Bekende films : 
Star Trek II, Cocoon, Braveheart, Avatar, Aliens, 
Apollo 13, Titanic



John Williams
Componist Star Wars

De bekendste stijl van Williams kan worden 
omschreven als een vorm van neoromanticisme, 
geïnspireerd door de grootschalige orkestmuziek 
van de late 19e eeuw - in de stijl van Tsjaikovski of 
Richard Wagner en hun concept van leitmotiv.

Bekende films : 
Star Wars, Jaws, ET, Superman, Indiana Jones, 
Schindler’s List, Jurassic Park, Harry Potter, Close 
Encounter of the third kind, Home Alone, …. 



Vangelis
Componist Blade Runner

Grieks componist, muzikant en multi-instrumentalist die veelal 
gebruik maakt van synthesizer, piano, keyboards en andere 
elektronische instrumenten. 

Bekende films : 
Blade Runner, Antarctica, Chariots of Fire, L’Apocalypse 
Des Animaux and Opera Sauvage

Bekende relevante muziek:
Albedo 0.39 - studio album (1979) met als thema ruimtefysica 
(albedo v.e. planeet =  het deel van het licht dat het ontvangt dat wordt terug weerspiegeld in de ruimte).

Mythodea - koor symfonie voor de Mars Odyssey missie (Nasa 2001)
Rosetta - studio album voor de Rosetta space probe missie (2004)



Hans Zimmer
Componist Interstellar

Zimmer werd beinvloed door Ennio Morricone, Elmer 
Bernstein, evenals John Barry's James Bond-scores, 
Bernard Herrmann's Psycho en Jerry Goldsmith’s The 
Omen. 
Door de samenwerking met filmcomponist en zijn 
mentor, Stanley Meyers, ontwikkelde hij zijn stijl met 
behulp van klassieke en elektronische technieken.

Bekende films : 
Interstellar, Rain Man, The Lion King, Batman vs 
Superman, Dark Knight Trilogy, Pirates of the Caribbean, 
Da Vinci code, Gladiator, The Ring, Pearl Harbor, 
Inception, Dunkirk, …



Justin Hurwitz
Componist First Man

Jonge componist (34) die zijn carrière dankt aan de 
samenwerking met director Damien Chazelle, waarmee 
hij samen op Harvard zat. 
Na een paar composities voor studentenfilms had hij 
succes met La La Land en First Man (Oscar/Golden 
Globes).  

Bekende films : 
La La Land, First Man
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Klassiek orkest

‘Klassieke’ Space Music vindt vooral z’n oorsprong in de eerste tv-reeks van Star Trek. Het 
herkenbaar thema (1966 - Courage) bestaat uit hoorns - een klank die desolaatheid uitstraalt -
tegen een achtergrond van lang liggende strijkers, die de leegte representeren. Sindsdien worden 
zulke koperblazers in combinatie met hoge strijkers héél vaak gebruikt in ruimtefilms. 

Williams geeft toe dat hij de mosterd haalde bij Holst en Wagner. “Dit is geen muziek die terra 
incognita moet beschrijven”, zei hij over zijn eerste Star Wars in 1977. 
“Het moet precies het tegenovergestelde doen. Deze filmmuziek moet net verwijzen naar bekende 
en vertrouwde emoties en voor mij als muzikant vertaalt zich dat in het gebruik van een 
negentiende-eeuws opera-idioom, Wagner en consorten.”



De Theremin

Een theremin is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld wordt door de afstand tussen de 
handen en twee antennes te variëren. De speler raakt het instrument niet aan. De theremin werd in 
1919 uitgevonden door Léon Theremin en is daarmee de allereerste analoge synthesizer die in staat 
was traploos de toonhoogte te veranderen.

De rechterhand beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. Doordat minimale 
bewegingen al hoorbaar zijn, klinkt het instrument bijzonder expressief. De klank lijkt op die van een 
vrouwelijke operastem of een viool (enigszins doffer), maar het meest benadert de theremin het 
geluid van een zingende zaag.

In de jaren 50 werd dit instrument vaak gebruikt in sciencefictionfilms, als er een ufo of vliegende 
schotel in beeld voorbijkwam.



De Theremin



De Theremin



De Theremin
Een theremin werd gebruikt in The Day the Earth Stood Still (1951). 
Muziek van Bernard Herrmann. 



De Theremin

In Star Trek werd ook geen theremin gebruikt ! De themamuziek die 
Alexander Courage componeerde voor de originele serie, werd uitgevoerd 
door een mengeling van instrumenten met zang om een 'onaards' geluid te 
krijgen. 
Het theremin-achtige geluidsthema werd eigenlijk verzorgd door de 
beroemde studiosopraan Loulie Jean Norman tot haar stem in latere 
seizoenen werd verwijderd.

Een theremin werd niet gebruikt voor de soundtrack van Forbidden Planet, 
waarvoor Louis en Bebe Barron wegwerp oscillatorcircuits en een 
ringmodulator bouwden om de elektronische tonaliteit te creëren die in de 
film wordt gebruikt.



Electronisch

Het is vele jaren vóór de echte 
synthesizers. Louis Barron bouwde 
een reeks toongenerators, 
modulators en andere gadgets om 
de buitenaardse geluidsgedichten 
van de film te produceren.

Dit is ambient-muziek uit een tijd 
ver voordat ambient zelfs maar een 
ding was en hoewel het vaak 
dissonant of atonaal is, zorgt de 
algehele beperking ervan voor een 
fantastisch atmosferisch luisteren.



Toen Vangelis Chariots of Fire (1981) 
componeerd, was deze muziekkeuze 
onorthodox, omdat de meeste 
historische films orkestrale scores 
hadden, terwijl de muziek van Vangelis 
modern en synthesizer was 
georiënteerd.
Vangelis gebruikt ook veel akoestische 
instrumenten (waaronder folk) en koren
om zo een onbeperkte keuze te hebben. 

Synthtopia (website voor elektronische 
muziekrecensies) verklaarde dat de 
muziek van Vangelis kan worden 
aangeduid als "symphonic electronica” 
vanwege zijn gebruik van synthesizers 
op orkestrale wijze.

Electronisch



Electronisch én symphonisch

Het is Hans Zimmer die de norm
heeft bepaald voor elektronische 
muziek in de film. Men spreekt over 
het pré- en post-Zimmer-tijdperk. 

Zijn benadering is compleet anders 
dan die van componisten die 
schrijven voor traditionele, 
akoestische instrumenten. Als geen 
ander laat hij de symfonische en 
elektronische wereld samensmelten. 



Electronisch én symphonisch
Hans Zimmer was een van de eersten om de bruitage van de film doorgedreven te integreren in 
zijn scores. Vaak zitten geluiden uit de film in de weg van de muziek. 
Zimmer laat ze één worden.
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Le Voyage dans la Lune 
(G. Méliès)

Zoals bij zoveel films van Méliès is “Le Voyage dans la Lune” opgenomen in zwart-wit, maar er 
bestaat ook een met de hand ingekleurde versie van. 

Deze versie werd in 1993 ontdekt door de Filmoteca de Catalunya en na zorgvuldige restauratie op 
11 mei 2011 uitgebracht, 109 jaar na de originele uitgave. De gekleurde versie werd tevens voorzien 
van een nieuwe soundtrack door de franse groep Air.

Het is voor zover bekend de eerste sciencefictionfilm ooit, alsmede een van de eerste films die 
gebruik maakt van animatie en speciale effecten.



Space Oddity (David Bowie)
"Space Oddity" is een lied van David Bowie, voor het eerst 
op single uitgebracht op 11 juli 1969. Het is tevens het 
openingsnummer van het album David Bowie uit 
november van dat jaar (dit album werd later onder de 
naam Space Oddity opnieuw uitgebracht). 

De titel van het nummer is ontleend aan Stanley Kubricks 
film 2001: A Space Odyssey. Space Oddity gaat over Major 
Tom, een fictieve astronaut, die tijdens zijn ruimtemissie 
problemen heeft om contact te krijgen met de thuisbasis.

De Canadese astronaut Chris Hadfield voerde in 2013 het 
nummer uit aan boord van het Internationale 
ruimtestation ISS, waarmee het de eerste videoclip werd 
die in de ruimte is opgenomen.



Dank voor uw aandacht!

Bronnen: Google & Wikipedia 


