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Nee, je bent geen gadget Jaron Lanier 2011-07-14 provocatief
en controversieel: een Amerikaanse bestseller Jaron Lanier,
computergoeroe sinds het begin van de jaren tachtig, was een van
de eersten die voorspelde hoe groot de invloed van internet zou
worden op onze cultuur. Nu, meer dan dertig jaar later, kijkt hij
met zorg terug. Want sommige keuzes die we nu voor
vanzelfsprekend aannemen – dat de gebruiker van internet
anoniem is bijvoorbeeld – zijn door programmeurs gemaakt toen
de gevolgen niet waren te overzien. En nu zitten we ermee: met
onoverzichtelijke discussies vol gescheld, intimidatie op sociale
netwerken, diefstal van bestanden, en steeds meer websites die
inbreuk maken op privacy. De mens moet weer belangrijker
worden dan de techniek: Nee, je bent geen gadget is een bezield
pleidooi voor het individu van een auteur die als geen ander
begrijpt wat technologie voor ons kan betekenen. Over Jaron
Lanier: ‘Lanier vindt het belangrijk dat wij achteloze skypers en
msn-ners beseﬀen dat internet een publieke ruimte is. Een plek
dus die we niet alleen als consument, maar ook als bewuste
burger dienen te betreden.Dat een ervaringsdeskundige als Lanier
snakt naar slimme sturing en beperking, zou ons daarbij te denken
moeten geven.’ NRC HANDELSBLAD ‘Een provocatief en bij
voorbaat controversieel boek: helder, krachtig en overtuigend.
Iedereen die geïnteresseerd is in internet, en de manier waarop
het ons alledaagse leven beïnvloedt, moet dit boek lezen.’
MICHIKO KAKUTANI, THE NEW YORK TIMES ‘Een noodzakelijk
tegenwicht voor de holle retoriek waarmee discussies over
technologie meestal gepaard gaan.’ JOHN FREEMAN Jaron Lanier is
kunstenaar, muzikant en internetvisionair – en op al deze
terreinen behoorlijk succesvol. Hij werkte samen met onder
anderen Philip Glass, Vernon Reid, George Clinton, Ornette
Coleman, Terry Riley. Hij was adviseur voor diverse universiteiten
op het gebied van moderne media. Ook is hij de bedenker van de
term virtual reality. Hij schrijft voor onder andere Wired, Edge, en
natuurlijk voor talloze online-media.
Het levende universum Duane Elgin 2010-07-20 Het universum is
levend en wij zijn met alles verbonden De wetenschap ziet van
oudsher het universum als een inerte massa en een lege ruimte.
Duane Elgin brengt bewijzen vanuit de kosmologie, biologie en
fysica samen en laat zien dat het universum niet dood is maar
levend. Hij onderzoekt op welke wijze deze visie in harmonie is
met de belangrijkste spirituele tradities in de wereld en legt uit
hoe deze visie ons zelfbeeld, onze plek in de kosmos en de
evolutionaire weg van de mens verandert. Om uit de bestaande
wereldcrisis te komen is het belangrijk om samen te leven in
plaats van elkaar en de aarde te exploiteren. Van het grootste
belang is het om duurzaam en in harmonie met elkaar en met het
levende universum te leven.
Dance Music Manual Rick Snoman 2013-10-15 Whatever your level
of experience, the Dance Music Manual is packed with sound
advice, techniques, and practical examples to help you achieve
professional results. Written by a professional producer and
remixer, this book oﬀers a comprehensive approach to music
production, including knowledge of the tools, equipment, and
diﬀerent dance genres. Get more advice and resources from the
book's oﬃcial website, www.dancemusicproduction.com.
Het voorseizoen David Pefko 2012-05-10 Ik kan u natuurlijk
vertellen dat Steve Mellors lijdt onder zijn kaalheid en de omvang
van zijn buik, of dat hij een politierechercheur is die sudoku's
oplost op de wc. Dat hij elke avond porno kijkt en op hetzelfde
moment treurt om zijn ex-vrouw, die ervandoor ging met een
akai-apc40-manual

1/2

siergootspecialist. Of dat hij hevig verliefd wordt op een prostituee
met de naam Anca en lichtelijk geobsedeerd is door Travis Bickle
uit de ﬁlm Taxi Driver. Dat hij Anca wil redden zoals Travis Iris
redde. Dat hij er getuige van is als zij verkracht wordt in een
cellencomplex midden in zijn stad. Ik kan u natuurlijk in de waan
laten dat Steve Mellors dit meisje uiteindelijk zal redden, maar het
lijkt me het beste om u te waarschuwen voor de kans dat u zelf
Steve Mellors wordt, of erger nog: dat u hem eigenlijk al bent. Met
zijn debuutroman Levi Andreas (2009) zette David Pefko (1983)
zich in één klap op de kaart als buitengewoon talentvol schrijver.
Levi Andreas is genomineerd voor de Academica Literatuurprijs
2011. David Pefko woont afwisselend in Amsterdam en Athene.
Audio Visualization Using ThMAD Peter Späth 2017-12-02
Learn how to use Thinking Machine Audio Dreams (ThMAD), a
realtime audio visualization engine for Ubuntu Linux. This book
bridges the gap between programmers and artists. Both artists
and developers with an inclination towards arts will proﬁt from this
book since it is a combination of a hands-on tutorial, manual, and
reference, with many illustrations that accompany the
explanations and tutorials. You'll learn the basics of ThMAD's open
source software suite and then start experimenting and building
your own rendering pipelines to create audio visualizations. You'll
see how to soundly use all ThMAD's GUI functionalities, and all
modules are provided in a way that will serve both intellectual
curiosity and professional needs. The examples that are used as
part of the software, and the tutorials included in the book, will
serve as a solid basis for your own experiments. What You'll Learn
Use the ThMAD software, all GUI functionalities, and all modules
Develop your own audio visualization projects Explore the program
operations for ThMAD Artiste and ThMAD Player, including all
possible options for controlling program operations. Who This Book
Is For Visual artists with some IT background, or developers with
artistic inclinations. Development experience is not required, but
surely helpful.
Medicare and Medicaid Guide 1969
The Ambulatory Patient Group Operations Manual Duane C.
Abbey 1996 An informative and comprehensive resource for
understanding the tenets and features of the APG payment system
which is expected to be used in outpatient payment reforms. This
manual explains how to implement and manage the APG system.
A Great Weekend in London Catherine Laughton 2000 Make
sure YOUR weekend is unforgettable! "Have a great weekend"
takes on a new and wonderful meaning with this series of easy-tocarry, pocket-sized, and colorful guidebooks to the world's most
fabulous cities. From Brussels to Barcelona, Paris to Prague,
Naples to New York, enjoy the best every glamorous destination
has to oﬀer. Find out how to get to the city of your choice, its
unique characteristics, and the "don't-miss" sights in every
neighborhood. Get the insider's lowdown on hotels where you'll
happily rest your head, restaurants that will delight the palate, and
stores in which to shop till you drop. Here are clubs and other
nightlife that will keep you up till all hours and, for culturemongers, the ﬁnest in theater, music, dance, and museums. Of
course, the guides include maps so you'll stay on track and useful
telephone numbers for information, reservations, tours and day
trips, and even babysitting. You'll have the time of your life! All
books include: Where to Stay Sight-Seeing Shopping Restaurants
Cafes Nightlife & Bars 144 pages (all in color), 4 1/4 x 7 1/2.
Yearbook of International Organizations Union of
International Associations 1981-12
Manual Dasar DJ Dan Peralatannya Tim Waiwai Studio Selain
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diharuskan memiliki wawasan yang luas tentang musik, seorang
Disc Jockey (DJ) dituntut untuk melakukan tugasnya melalui
penguasaan dan penggunaan bermacam alat DJ seperti turntable,
CDJ, DJ Mixer, dan Komputer. Menguasai beberapa alat tambahan
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seperti DJ controller, Eﬀector, dll juga merupakan nilai plus. Buku
ini membahas berbagai materi seperti sejarah, teknik, tips dan trik
serta panduan tentang latihan dasar, hingga tahap lanjut
(advance) yang berguna untuk melakukan pertunjukan live
sebagai seorang DJ.
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