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Dünyanın ilk 
“kâğıtsız” orkestrası
Brüksel Filarmoni Orkestrası’nda notalar tabletlerden okunuyor

Sanat dünyasının teknoloji ile buluştuğu uygulamalara 
bir yenisi daha eklendi.  Artık orkestralar da, teknolojinin 
çalışma ve organizasyon anlayışını değiştirdiği alanların 
arasında yer alıyor.  Brüksel Filarmoni Orkestrası, dünyada 
bir ilke imza atarak notaların yazılı olduğu kâğıt portelerin 
yerine tablet bilgisayar kullanmaya karar verdi.

Dijital notaları kullanacak olan Brüksel Filarmoni Orkestrası, 
bunun için Samsung şirketi ile anlaştı. Uygulamayla, konser 
esnasında orkestra elemanlarının notaların yazılı olduğu porteleri 
sayfa bitiminde hep beraber çevirmek zorunda kalınmayacak.  

Aynı zamanda onlarca orkestra elemanı için hazırlanan özel kâğıt portelerin 
basımı ve çoğaltılması da tarihe karışmış olacak. Tablet bilgisayarlara 
yüklenecek özel programda binlerce müzik eserleri de depolanabilecek.

Konser salonlarından nota kâğıtlarını kaldıran ilk orkestra olan Brüksel 
Filarmoni’nin Genel Müdürü Gunter Broucke, teknolojiye yaklaşımlarını şu 
sözlerle özetledi:
 
“Tablet fikri bir öğle yemeği esnasında ortaya atıldı. ‘Dünyanın ilk kâğıtsız 
orkestrası’ fikri, önce bir espri olarak gündeme geldi. Elbette konser 
verecek, Beethoven, Brahms, Şostakoviç ve diğer bestecilerin eserlerini 
seslendireceğiz. Ama diğer taraftan günümüzün sosyal, kültürel ve ekonomi 
dünyasında kendimizi nasıl konumlandırdığımız sorusunun da durmaksızın 
yanıtını arıyoruz.”

Deutschlandradio’ya konuşan Broucke, bir büyük bilgisayar firması 
ve yazılım ekibiyle yaptıkları ortak çalışma sonucunda yeni sistemi 
geliştirdiklerini belirtti.  Broucke, “Kâğıdın kötü bir yanı yok. 200, 300 yıl 
daha böyle devam edebilirdik. Öyle bakarsanız bisiklet yeter, otomobile 
de ihtiyacımız yok. Hatta bırakın yürüyelim. Ama ortada görmezden 
gelemeyeceğiniz bir gelişme süreci var” diye konuştu.
 

 Müzisyenlere anlık düzeltme olanağı sunuyor
  
Kâğıtsız orkestra, her yıl binlerce Avro tasarruf anlamına geliyor.  Brüksel 
Filarmoni Orkestrası bu sayede yılda 25 bin Avro tasarruf yapmayı 
hedefliyor. Şu anda giderilmesi gereken birkaç yazılım hatasının olduğu 
kaydedilirken tabletli sistemin artıları çok daha ön plana çıkıyor. Ayrıca 
tabletlerdeki dijital nota kâğıtları, müzisyenlere anlık düzeltmelere olanağı 
tanıyor.
 
Broucke, “Düzeltmemi kaydedip orkestra arkadaşlarıma yolluyorum. 
Yaptığım ekleme, onların cihazlarına eş zamanlı olarak yansıyor” sözleriyle 
yeni sistemin orkestranın çalışmasını nasıl etkilediğini dile getirdi. 
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