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De SpaceHarp is een midicontroller, maar dan wel volgens een heel ander 
concept dan de bekende controllers met hun traditionele druk-, schuif- of 
draaiknoppen. De SpaceHarp gebruikt een combinatie van infrarood en ultrasone 
sensoren die getriggerd worden als je je hand erboven houdt. De afstand tussen 
sensor en hand wordt eveneens als data gebruikt, bijvoorbeeld voor 
velocitywaarden als je noten speelt. De negen sensoren zijn over iets minder dan 
een halve cirkel rondom je lichaam verspreid. Je speelt door boven de sensoren 
te bewegen met je handen (of andere lichaamsdelen; ze noemen het niet voor 
niets een ‘full body controller’). Je kunt er nog een iOS-apparaat op aansluiten 
om de ingebouwde motion sensor te gebruiken en diverse pedalen. De 171 
kleuren-led’s rondom de sensors zorgen voor een sfeervolle lichtshow, maar 
geven ook informatie over de instellingen en over wat getriggerd wordt. 
Daarnaast zijn er nog 37 gekleurde led’s puur voor de show. 
 
De SpaceHarp kan gecombineerd worden met de Sound Galaxy software (OSX 
Mavericks en iOS 7.x compatible) waarin je alle instellingen kunt maken. Dankzij 
Max DSP, diverse Ableton Live presets en Rewire kun je via deze software 
communiceren met diverse daw’s. 
 
De SpaceHarp kan op een desktop of op een statief geplaatst worden. Je kunt 
zelfs twee SpaceHarps tegelijk gebruiken, en als je die in een cirkel plaatst, kun 
je als een derwisj spelen! Dat is mooi te zien in een aantal video’s op de website 
van SpaceHarp. De SpaceHarp is dus absoluut bedoeld voor bespelers die van 
een spetterende show houden! 
 
De voorganger van de SpaceHarp was trouwens nog veel groter; een complete 
cirkel van ongeveer twee meter doorsnee, die op de grond lag en waarin je 
letterlijk kon dansen. Omdat dat ding lastig te vervoeren en op te zetten was, 
ontwikkelde SpaceHarp Corporation deze portable SpaceHarp van 2,3kg. 
 
www.spaceharp.com 
  
 


