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Rogier De Nijs is muziekmaker en drummer en stelt
met Musique Plastique de plastic vervuiling aan de
kaak. In de korte film speelt Rogier op zijn uit
plastic afval vervaardigde muziekinstrumenten. In
een oude fabriekshal geeft hij zijn muziek zowel
auditief als visueel de passende context. Deze
ruimte beïnvloed de toonlengte en klankkleur van
het plastic op een natuurlijke wijze. Het industriële
karakter van de unieke locatie maakt een directe
verbinding met onze consumptiemaatschappij. De
architectuur van het gebouw zorgt bovendien voor
een prachtig decor.
filmvertoning @ De Kennismakerij – Tilburg (NL)

Musique Plastique nodigt uit om het thema plastic
vervuiling op een frisse manier te bekijken,
beluisteren en te bespreken!
Voorafgaand aan de film geeft Rogier een korte
inleiding over het programma. Na de filmvertoning
is er ruimte voor vragen en leidt hij de dialoog over
het thema plastic vervuiling. De muziekinstrumenten die Rogier uit plastic afval
vervaardige worden tentoongesteld.

“In Nederland zit alles driedubbel
film trailer: https://vimeo.com/278114677

"Ik gebruik muziek om deze [plastic]
problematiek onder de aandacht te
brengen. En dat voelt voor mij als

verpakt, de verpakkingsindustrie
moet inzien hoeveel plastic zooi een
mens ongevraagd krijgt”
(Uit: interview SENA Performers magazine, juni 2018)

het meest krachtige middel wat ìk

Rogier De Nijs is muziekmaker en drummer die zich

kan inzetten."

bezig houdt met actuele sociaal maatschappelijke

(Uit: Musique Plastique)

INFORMATIE
Filmvertoning, expositie en dialoog over de plastic
vervuiling. Totaal duur ca. 1.5 – 2 uur.
Een aangepaste invulling van het programma is
bespreekbaar.
Contact: info@rwa-music.com
Website: www.rogierdenijs.com

thema’s. Hij is afgestudeerd aan het conservatorium
van Tilburg op slagwerk, geïmproviseerde muziek.

BENODIGDHEDEN
beamer + scherm
geluidsinstallatie ten behoeve van afspelen muziek
1x tafel groot (ca. 2 x 1 m)
1x tafel klein of stand voor laptop op het 'podium'
minimaal 4x spots voor uitlichten instrumenten
deel vrije wand om posters & schilderij op te hangen

