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E
r zitmuziek inFutures, en ze-
ker indeze editie. Er zijndeze
week twee artikelenwaarin
muziekdehoofdrol speelt, een
onderwerpwaarwenormaal

watminder aandacht aanbesteden. Ten
onrechte;muziek is essentieel voorhetwel-
zijn vandemens.Muziekheeft depotentie
rechtstreeks vanhet oornaarhet hart te
stromenen te ontroeren, te troostenof aan
temoedigen. Enmelodieënkunnendehele
dagnagalmen in jehoofddoordat ze in al
huneenvoud tochpakkend zijn.

Vanhet vermogen vanmusici ommensen
‘in tepakken’maken sommigebedrijven
hun specialiteit.MassiveMusic is eenAm-
sterdams ‘creatiefmuziekagentschap’, dat
naar eigen zeggenmerkenhelpt ‘hun stem
te vinden’. Samenmet eenanderbureau
heeft het bijna een jaar gewerkt aande ana-
lyse vanhet emotionele aspect vanmuziek:
hoeweons voelen alswebepaalde geluiden
horen.Kortom, kennelijk is het belangrijk
dat eenbedrijf niet alleen eeneigengezicht
heeftmaar ook eeneigengeluid. Rachma-
ninov enHarley-Davidson zoudenbijvoor-
beeld eenminder geslaagde combinatie vor-
men. FD-redacteurRichardSmit dook voor
Futures indewereld van sonicbranding.

Voorwoord
Een andere
toon

d
Renol Vestergaard is
chef FD Futures. Reageren?
vestergaard@fd.nl

6
Vrachtvaart nieuwe stijl

10
De Vonk
Joep Donders besloot
zijn eigen interne
start-up bij
PostNL
over te nemen. 11

Luisteren
De audiotrend op
sociale media
levert een berg
aan nieuwe
activiteiten op. 12

Zee-egelgebouwen
Gebouwen bij een na-
tuurreservaat in het
emiraat Sharjah zijn
geïnspireerd op het
skelet van zee-egels.

14
Instapharp
Harpen zijn te zwaar
en duur voor veel kin-
deren. Een industri-
eel ontwerper bedacht
een alternatief. 16

Darm als indicator
Bacteriën in de darmen
kunnen een indicator
zijn voor bijvoorbeeld
de ziekte van Alzhei-
mer of Parkinson. 22

Rijdende computer
De auto is een iPad op
wielen geworden. En
dus afhankelijk van
de juiste chips en
software.

De scheepvaart draagt relatief veel bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
Dat moet anders, vinden sommige reders. Zij ontwikkelen nieuwe
technologieën om de vrachtvaart groener te maken.
Er blijkt veel meer mogelijk dan gedacht.

MUZIEK HEEFT
DE POTENTIE OM
RECHTSTREEKS
VAN HET OOR
NAAR HET HART
TE STROMEN
Vandeze commerciëlemuziekanalyse is

het eenflinke sprongnaar een vandeoudste
instrumenten terwereld, deharp.Deboog-
harpwerd al bespeeld inhet oudeEgypte en
er zijn zelfs afbeeldingen vanhet instrument
uit circa 1500 voorChristus. Erwas veel tijd
nodig omtekomen tot dehuidige gangbare
vormvandeharp,maarnugaanontwerpers
verder.

Omdathet een zwaar tebespelen enduur
instrument is, kwameen industrieel ont-
werper ophet idee eenharp te ontwikkelen
die geschikt is voor kinderen, zoals die in
het Leerorkest indeAmsterdamseBijlmer.
Hetmodelwordt ditweekeindedoor leer-
lingen vanhet Leerorkest gepresenteerdop
hetDutchHarpFestival, dat dit jaar eenon-
lineversie beleeft. Lees eerst het artikel van
HildaBouma, opp. 14, over innovatie inde
wereld vandeharp, engeniet dan vandeon-
line-editie vanhetDutchHarpFestival, dat
zaterdag15mei en zondag16mei inUtrecht
wordt georganiseerd.Datmóétwel eenmooi
weekendworden.


