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Dialectsprekers uit de Euregio gezocht voor geluidskunstwerk
12-03-2020 om 20:01 door Jos van den Camp

Terra Mosana, een Euregionaal project dat de gemeenschappelijke geschiedenis van de Euregio bestudeert, is nog tot en
met zondag 15 maart op zoek naar zo veel mogelijk dialectsprekers.

Deelnemers wordt gevraagd zeven zinnen (https://www.terramosana.org/wp-content/uploads/2020/03/Terra-
Mosana-press-release-Nederlands-�nal.pdf) in hun eigen taal, dialect of een mengelmoes daarvan in te spreken en
via WhatsApp door te sturen. Uiteindelijk wordt daar een zogenoemde soundscape, een geluidsmontage, van
gemaakt. Mensen kunnen zich dan wellicht in dat geluidskunstwerk zelf terughoren als Terra Mosana podcasts,
exposities en �lms produceert.

Geschiedenis
De Euregio Maas-Rijn is het grensgebied met plaatsen als Maastricht, Luik, Aken, Beringen, Jülich, Leopoldsburg,
Tongeren. In Terra Mosana werken gemeenten, erfgoedinstellingen, musea, universiteiten en burgers samen. Terra
Mosana (https://www.terramosana.org/nl/) bestudeert die regio en wil de gezamenlijke geschiedenis via 3D-
middelen laten zien en horen.

„In die geschiedenis horen ook de talen van vroeger en nu thuis. Wij willen weten én aan iedereen laten horen, hoe
rijk onze talen en dialecten zijn tussen Maas en Rijn”, zegt Vivian van Saaze van Terra Mosana die het project
begeleidt.

Bijdrage
Tot donderdag hadden driehonderd inwoners van de Euregio de moeite genomen de zinnen in hun eigen dialect in te
spreken. Wie een bijdrage instuurt in zijn eigen dialect wordt gevraagd ook zijn naam, woonplaats en de naam van
het gebruikte dialect daarbij in te spreken.

Zeven zinnen over de gescheidenis van de Euregio
Lees deze zinnen voor in je eigen dialect en verstuur ze via WhatsApp naar +31 6 8747 3826.

De inwoners die tussen de Maas en de Rijn leven hebben samen één geschiedenis. Wij verstaan elkaar over de
landsgrenzen.

Terra Mosana zoekt dialectsprekers die zeven zinnen inspreken in hun eigen taal of dialect
Afbeelding: Terra Mosana

https://www.terramosana.org/wp-content/uploads/2020/03/Terra-Mosana-press-release-Nederlands-final.pdf
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De Romeinen introduceren nieuwe kennis, technieken en regels. Zij creëren eenheid in de Euregio.
Wie kent Koningin Gerberga? Zij is een krachtige vrouw die net vóór het jaar 1000 over het Westelijke
Frankenrijk regeert: een groot rijk in Noordwest-Europa. Zij bezat ook veel grond in de Euregio.
Stromen pelgrims bezoeken kerken en kloosters in de middeleeuwen. Dat levert werk op én inkomsten.
Continu belegeren legers de steden in de Euregio. Oorlogen worden uitgevochten met veel schade en armoede
tot gevolg.
Romeinen, Franken, Duitsers, Fransen, maar ook ambachtsmannen uit Italië: zij komen hier allemaal wonen en
werken. Onze Euregio kent al eeuwenlang immigratie.
Van Servaas tot Lambertus. Van Henric van Veldeke tot d’Artagnan. Veel verhalen vertellen ons verleden tussen
Maas en Rijn.

Mogen we even je aandacht. 
Dit is een artikel van De Limburger dat gratis beschikbaar is voor iedereen. Dat geldt niet voor alle artikelen, want zogeheten Plus-
artikelen zijn exclusief voor onze abonnees. Zonder abonnees kunnen wij namelijk geen Limburgs nieuws maken. Kies voor
goede en betrouwbare regionale journalistiek in Limburg, met liefde en passie gemaakt.

Er is al een abonnement voor 7,50 per maand.

Bekijk abonnementen (https://abonnement.limburger.nl/?

utm_source=limburger&utm_medium=paco_deeplink&utm_content=%2Fcnt%2Fdmf20200312_00151485%2Fdialectsprekers-

uit-de-euregio-gezocht-voor-geluidskunstwerk&utm_campaign=tolpoort-gratis)

https://abonnement.limburger.nl/?utm_source=limburger&utm_medium=paco_deeplink&utm_content=%2Fcnt%2Fdmf20200312_00151485%2Fdialectsprekers-uit-de-euregio-gezocht-voor-geluidskunstwerk&utm_campaign=tolpoort-gratis

