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Ed Sheeran en Tomorrowland halen de kalender overhoop

D ESALNIE T TEMIN
DOMINIQUE DECKMYN

De eerste
bitcoinmiljardair

D

e gebroeders Tyler en Cameron Winklevoss
waren al van goeden huize, opgeleid in elite
scholen, bijna 2 meter groot en behept met
blinkend witte tanden in een vierkante kin.
Maar er ontbrak iets, en dat voelde aan als een
onrechtvaardigheid. Nu zijn ze – eindelijk – ook
miljardair. Net als Mark Zuckerberg, de vlegel
die hun idee pikte.
Tyler Winklevoss (vertolkt door Cameron
Winklevoss) en Cameron Winklevoss (vertolkt
door Tyler Winklevoss) kennen we uit de film
The social network, waarin ze allebei werden
vertolkt door Armie Hammer. In 2003 hadden
de twee Harvardstudenten en olympische roei
ers een slim idee: een sociaal netwerk voor
studenten! Aan programmeren hadden ze een
broertje dood. Dus lieten ze een minder bemid
delde Harvardstudent, ene Mark Zuckerberg,
tegen betaling het vuile werk doen. Ondertussen
zaten ze zelf in de fitness of woonden ze feestjes
bij in de elitaire studentenclub Porcellian. Maar
Zuckerberg had nog een slimmer idee: terwijl hij
de tweeling aan het lijntje hield, draaide hij een

De Winklevossen
zijn met twee, dus
in feite zijn ze elk
maar een halve
miljardair
gelijkaardige website in elkaar die hij The Face
book noemde, later ingekort tot gewoon Face
book – misschien hebt u er al van gehoord.
Maar daar stopte het dus niet. De veront
waardigde Winklevossen maakten zoveel mis
baar, dat Zuckerberg – toen al virtueel miljar
dair – hen in 2008 zo’n 65 miljoen dollar toe
stopte met het verzoek om weg te gaan.
Nu wordt hun harde werk – nou ja, hun kop
pigheid toch – eindelijk beloond. Met het geld
van Zuckerberg hebben ze indertijd bitcoins
gekocht, die sinds deze week iets meer dan
1 miljard waard zijn. Daardoor zijn ze nu uit
geroepen tot ‘de eerste Bitcoinmiljardairs’.
Daarbij wordt wel één detail over het hoofd
gezien: de Winklevossen zijn, in tegenstelling tot
Armie Hammer, met twee. Ze zijn dus in feite
elk maar een halve miljardair. Maar als de Bit
coin doorstoomt naar 22.000 dollar per stuk,
kan dat worden rechtgezet. Wij duimen alvast.

‘De festivalzomer
Hunkert u in de koude decembermaand ook al
naar een zonovergoten festivalzomer? Haal er
dan maar uw agenda bij, want in 2018 zal die er
heel anders uitzien dan de voorgaande jaren.
NICK DE LEU

D

ancefestival
Day
dream, dat dit jaar
aan zijn achtste edi
tie toe was en uit
groeide tot een van
de grootste elektronische festivals
van het land, trekt er de stekker
uit. Er gonsden al langer geruch
ten, maar dinsdag maakte ParT,
de Nederlandse organisator van
het Lommelse festival, bekend dat
het dansfeest dertig kilometer
over de grens getild wordt, naar
het Nederlandse Eindhoven.
Nochtans leek Daydream goed
te boeren. Vorig jaar werd het
vooropgestelde bezoekersaantal
van 40.000 gehaald, en kon het
festival zelfs bogen op een pri
meur door als eerste een NMBS
partytrein te laten aankomen op
het terrein. Toch zag de organisa
tie geen toekomst meer in een
Belgische editie. ‘De groeicurve
kwam niet overeen met de ge
maakte
investeringen’,
zegt
woordvoerder Tom Neys. ‘Dat zou
ook niet gemakkelijker worden,
want de kosten van artiesten
liggen elk jaar hoger.’

In Nederland kan het festival
verhuizen naar 14 juli. Die datum
zou in België ongemakkelijk dicht
bij Tomorrowland liggen. ‘Hier
concurreren we met het grootste
festival ter wereld’, zegt Neys.
‘Niet alleen om artiesten, maar
ook om de portefeuille van de be
zoeker. Dat merkten wij hard:
70 procent van onze bezoekers
kwam al uit Nederland. Vroeger
deden Belgen twee à drie festivals
per zomer. Maar de ticketprijzen
stijgen, en als je nu een ticket hebt
voor Tomorrowland of Rock
Werchter, houdt het al op. In Ne
derland is dat verzadigingspunt
nog niet bereikt. Daar kunnen we
zelf nog marktleider worden.’

Door het concert van
Ed Sheeran in
Werchter op 1 juli,
moet Rock Werchter
zelf verschuiven naar
het volgende weekend

Onverzadigd Nederland
En dus koos ParT om, naast
zijn edities in Mexico, de Domini
caanse Republiek en volgend jaar
ook Spanje, het vizier opnieuw op
Nederland te richten. ‘De zomer in
België zit gewoon tjokvol’, zegt
Neys. ‘Er is geen weekend zonder
concurrentieslag.’ Daarom vond
Daydream ook plaats in april, als
voorafje op de zomer. ‘Maar dan
ben je afhankelijk van de weers
omstandigheden’, weet Neys.
‘Tienduizend verkochte tickets
minder is dan niet onrealistisch.’

Ook over Summerfestival, dat
in dezelfde dancevijver vist als
Daydream en Tomorrowland, be
reiken ons gelijkaardige geruch
ten. Het festival ontving deze
zomer 33.000 feestvierders op de
Antwerpse Middenvijver – 10.000
minder dan het jaar voordien.
Maar op de vraag of het festival dit
jaar zal doorgaan, luidt het bij or
ganisator Atmosphere Architects
‘geen commentaar’.
Niet alleen de dancefestivals
krijgen het moeilijker in die verza

digde zomer. Ook bij de rockfesti
vals wordt de kalender hertekend.
Zo houdt punkrockfestival Groez
rock er voor minstens een jaar
mee op, na het vertrek van een
handvol leden uit het kernteam.

Extra dag Graspop
Brussels Summer Festival han
teert de hakbijl iets minder radi
caal: zij korten van tien festival
dagen in naar vijf. Ook zij halen
daarvoor ‘stijgende artiesten
gages’ aan, net als de verstrengde
veiligheidsmaatregelen: het Palei
zenplein tien dagen beveiligen
doe je niet voor een schijntje. En
kel vanuit metalfestival Graspop
lijkt er goed nieuws te komen:
voor headliner Guns N’ Roses
gaan zij een extra dag door.
De grootste reden voor de her
tekende festivalzomer lijkt uit
Engeland te komen. Toen organi
sator Live Nation eind juni aan
kondigde dat Ed Sheeran op 1 juli
2018 naar het Festivalpark van
Werchter zou afzakken, was het
meteen alle hens aan dek. Daar
door schuift Rock Werchter na
melijk op naar het eerste weekend
van juli. Niet evident, want dat
geldt als een van de drukste van de
zomer. In 2017 stonden daar bij
voorbeeld Rock Zottegem, Cactus
Festival, Les Ardentes, Ostend
Beach, Beachland Blankenberge,
Gent Jazz, Gooikoorts, AfroLati
no, Sjock en Antwerp Metal Fest.
Uit dat rijtje koos Rock Zotte
gem voor een weekend eerder.
‘Dat is niet evident voor ons, om
dat we draaien op vrijwilligers
van wie de meesten vrij zijn tus
sen 3 en 10 juli’, reageerde organi
sator Kurt De Loor. ‘Maar vanzelf

Theater

‘Er zijn ook mannen
die ons willen zien
groeien en bloeien,
in plaats van snoeien
en omhakken’
Actrice HILDE VAN MIEGHEM
toont in ‘Knack’ aan waarom
ze de titel ‘Vrouw van het
jaar’ heeft verdiend.

Vier boeken op komst over Ivo Van Hove
In 2018 wordt Ivo Van Hove 60 jaar.
Dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Zo
verschijnen volgend jaar maar liefst vier
(!) boeken over de Belgische regisseur.
David Willinger van het City College
uit New York brengt in februari bij Rout
ledge Ivo Van Hove onstage uit. Daarin
zoomt hij in op Van Hoves experimentele
benadering van klassiekers en innovatie
ve setdesigns.
Uitgeverij Polis brengt dit voorjaar Ivo
Van Hove: theater van de Lage Landen
tot Broadway op de markt. Auteur Emile
Schra gaat op zoek naar ‘de man die
Vlamingen jaloers maakt omdat hij al

twee decennia het grootste repertoire
gezelschap van Nederland leidt’.
Professor Susan Bennett (Calgary) en
Sonia Massai (Londen) bundelen in Ivo
Van Hove: from Shakespeare to David
Bowie interviews met en kritische analy
ses over ‘the foremost director of theatre,
opera, and musicals in our time’.
Release in augustus bij Bloomsbury.
Volkskrantjournaliste Karin Veraart
tot slot schreef Ivo Van Hove: een
theaterbiografie, met medewerking van
de Toneelgroep Amsterdamregisseur
zelf. Querido brengt de biografie uit
in oktober. (ft)

Ivo Van Hove.
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