
Muzikale Citytrips : Praktisch 
 
 
Omwille van de gebruiksvriendelijkheid en de eenvoud gebruik ik Zoom 
([http://zoom.us)]http://zoom.us), dit programma werkt goed via de computer én via smart 
tv. Via een tablet of een smartphone gaat het ook, maar dan is het geluid mogelijk iets minder 
goed. Ook een hoofdtelefoon kan voor betere geluidskwaliteit zorgen. Je mag je eigen camera 
uitzetten zodra de muzikale citytrip begonnen is: het is vooral de bedoeling om te kijken en te 
luisteren (en dus niet om zelf bekeken te worden). Laat iets weten als je vragen hebt over hoe 
zo een Zoom-sessie werkt - het is eigenlijk helemaal niet moeilijk: een paar keer klikken en je 
waant je op reis. 
 
Tien minuten voor het aangekondigd vertrekuur doe ik de deur van de “wachtkamer” open, 
zo is er nog even tijd om je beeld en/of geluid goed af te stemmen en om eventuele technische 
problemen op te lossen. Op het afgesproken uur zet ik bij iedereen het geluid uit, en dan 
vertrekken we. Wie tijdens de muzikale citytrip met dringende of belangrijke vragen zit, kan 
daarmee terecht in het chat-venster van Zoom - tijdens de pauze probeer ik op de vragen te 
antwoorden. 
 
Muzikale citytrips staan los van elkaar, je kan dus ook meekijken als je de vorige 
aflevering(en) zou gemist hebben. Op http://muzikalecitytrip.blogspot.com vind je een 
agenda met citytrips uit het verleden en mijn reisplannen in de nabije toekomst. 
 
Hoewel dit technisch mogelijk is, maak ik bewust geen opname van een muzikale citytrip. 
Zoals Diego Maradona zou zeggen: Live is Life. Deelnemers krijgen achteraf wel een lijst met 
de plaatsen die we hebben bezocht en de geluidsfragmenten die we hebben beluisterd. 
 
 
Inschrijven 
 
De deelnemers aan de vorige uitstappen merkten het misschien al: in de uitwerking van een 
muzikale citytrip kruipen vele uren van luister-, lees-, kies-, knip- en plakwerk. 
 Ik vraag daarom een deelnameprijs van 10 euro per scherm, te storten op mijn 
rekeningnummer BE61 9796 3894 0217, graag met vermelding van je naam en de 
bestemming waarvoor je inschrijft. 
 
Tegelijkertijd met de betaling laat je mij ook per mail weten voor welke virtuele reis je wil 
inschrijven. Ik bevestig zo snel mogelijk je inschrijving, en op de dag van de muzikale citytrip 
stuur ik je dan de gedetailleerde Zoom-link om mee te kunnen kijken en luisteren. 
 
Reclame maken voor deze citytrip(s) mag: het enige wat je dan moet doen is deze mail 
doorsturen naar andere geïnteresseerden. Ook als school of als vereniging mag je mij 
contacteren om je mee te nemen op muzikale citytrip. Voor al je vragen, opmerkingen, 
inschrijvingen of klachten slechts één adres: thomascole281@gmail.com   
 
Hopelijk tot ziens op 16 februari om 20:00 (of iets vroeger als je nog even in de wachtkamer 
komt zitten) in het station van Santa Maria Novella in Firenze, het vertrekpunt van de 
volgende muzikale citytrip – mijn rugzak, wandelschoenen en hoofdtelefoon liggen klaar! 
 
Muzikale reisgroeten uit Firenze Gentbrugge, 
 
Thomas Cole  
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