MUZIEK ZET DE TOON
in je interieur

Muziek is een universele taal en bezit het vermogen om verschillende emoties op te wekken.
Het is door het instrumentele gedeelte dat we zonder woorden weten of iets vrolijks, verdrietig
of dramatisch is. We groeien op met muziek, iedereen houdt er van en dat is altijd al zo
geweest. Maar welk effect heeft muziek juist op ons interieur? Deze vraag stellen we maar al te
graag aan moodjay Stefan Vranckx.
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een verschillende smaak en voorkeur als we over
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Je wil muziek onze huiskamer laten kleuren op

Ga naar www.moodjay.com en

sfeer waardoor mensen zich goed en ontspannen

Het wordt ook vaak als therapie gebruikt. Muziek
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Bang & Olufsen introduceert met hun Beosound Level, een draagbare, draadloze luidspreker voor in huis
die een indrukwekkend geluid, ongeëvenaard vakmanschap en een modulair ontwerp levert. Of hij nu recht
opstaat in de keuken, plat op een tafel ligt of elegant aan de muur hangt, de luidspreker verandert zijn
afstelling op intelligente wijze om in elke positie en in elke kamer een uitzonderlijke luisterervaring te bieden.
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de dag van vandaag.

soundtrack voor jouw interieur?

juiste klankkleur voor een woning. Een soort van

spotify-lijsten van Stefan Vranckx.
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