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BEN SERRURE

Financial Times is een sterkmerk in
hetmedialandschap.Zosterkdatde
krantwereldwijd verschijnt. Omde
lezerswereldwijdzorelevantmoge-
lijke informatie teverschaffenwerkt
de krant vandaagnogmet verschil-
lendeedities, aangepastaande tijd-
zones. Als er groot nieuws gebeurt
tussenhetafsluitenvandeEuropese
editieenhetafsluitenvandeAmeri-
kaanse, wordt de krant nog aange-
past.
Maar daar komtbinnenkort ver-

andering in. In een interne memo
laat hoofdredacteur Lionel Barber
geentwijfelbestaanoverwelkerich-
tingFinancialTimesuitgaat. ‘Het ja-

ren 70-model van krantenmaken -
waarbij we doorheen de nacht nog
wijzigingen aanbrengen voor de
verschillende edities - is dood’,
klinkt het.
Wat er dan in de plaats komt?

Ook daar mag geen enkele twijfel
over bestaan. Voor breaking news
tussenafsluittijdendoorkunnende
lezers terecht op dewebsite. Het is
eenstapverderopdealeerder inge-
slagendigitaleweg. ‘Inde toekomst
zalonsprintproduct volgenuitons
online aanbod - en niet langer om-
gekeerd.’
Barber onderstreept in zijn

memodatzo’nwendingookeenan-
dere manier van werken vergt van
journalisten. Wie voor de krant
schrijft, zal zich meer moeten ver-
diepen inhet toevoegenvanwaarde
viaanalyseencontext, ‘zonderdaar-
bijdezoektochtnaaroriginelekwa-
liteitsjournalistiek te staken’. Het is
het soortverschuivingwaarkranten
al langer dan vandaag mee bezig

zijn,maarFinancialTimes iseenvan
de eerste die ook de organisatie
grondig aan die nieuwe realiteit
aanpast.
De krant doet dat door de jour-

nalisten die nu ’s nachts werken
voortaan overdag in te zetten. Dat
moet ervoor zorgen dat dewebsite
doorheen de dag doorspekt kan
wordenmet eigennieuws.De focus
ligtdaarbijopdepiekmomenten in
trafiek - een beetje zoals tv-zenders
hunbestemiddelen inzetten inpri-
me time, zegmaar.
Waarnemerszien indie strategie

detoekomstvandeklassiekemedia.
Dat Financial Times daarin voor-
loopt op het gros van de andere
kranten isnietonlogisch.Dezaken-
krant heeft een bij uitstek gedigita-
liseerd publiek. De krant heeft vol-
gens de jongste cijfers een publiek
van600.000abonnees.VolgensBar-
ber zijn er 100.000 abonnementen
meer voor het digitale product dan
voor de papieren editie.’

De iPhone5Sen5C,denieuwemo-
dellen van de populaire smart-
phonevanApple, zijnvanaf 25ok-
tober te verkrijgen in België. Dat
liet het bedrijf gisterenweten. Sa-
menmetBelgiëzijnnog34andere
landen aandebeurt. Op 1novem-
ber volgen er nog 16. Erwas giste-
renoverigensnogmeernieuwsuit
Apple-hoek. Volgens de door-
gaans goed ingelichte techblog
AllThingsDkomtdeAmerikaanse
technologiegroep op 22 oktober
met een nieuwe versie van de ta-
bletcomputer iPadopdeproppen.
Het zou gaan omeennieuwe ver-
sie van de normale iPad en een
nieuweminiversie.

DeBritseopenbareomroepBBC is
van plan zijn belangrijkste natio-
nale tv-zender, BBCOne, ook aan
te biedenmet één uur uitstel, op
een apart kanaal. Op die manier
kunnen kijkers die een program-
magemisthebbenofdieeerst een
programmaopeenanderezender
willenbekijken, tochnog later in-
haken. Het plan maakt deel uit
vande toekomstvisie voor deBBC
die gisteren werd voorgesteld
door topman Tony Hall. De om-
roep is ook van plan een nieuwe
versie te lanceren van zijn online
dienst iPlayer.Daarwordthetmo-
gelijk omprogramma’s tot 30da-
gennadeeersteuitzendingteher-
bekijken. Vandaag kan je maxi-
maal zevendagen terug.

Nieuwe iPhones
vanaf 25oktober
ook inBelgië

BBCplantuitge-
steldeversievan
eerste tv-kanaalRECLAME

APPLE

TELEVISIE

‘Niet aanstootgevendof scha-
delijk.’ Dat is het oordeel van
de Britse reclamewaakhond
over deze reclamewagens die
doorwijkenmet veel illegalen
reden omhen aan te sporen
naar huis terug te keren.
De campagne deed veel stof
opwaaien in het VK.

20%
Van alle muzieknummers

op het digitale streamingplat-

form Spotify werd 20 procent

nog nooit afgespeeld. Dat

blijkt uit een aantal weetjes

die Spotify vrijgaf om zijn vijf-

jarige bestaan te vieren.

SPOTIFY

Lionel Barber, hoofdredacteur

van de Financial Times.
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Samsungkomtals eerste
met ‘kromme’ smartphone
BEN SERRURE

Namaanden speculatie is het ein-
delijkzover.DeKoreaanseelektro-
nicareusSamsung isheteerstebe-
drijf dat op de markt komt met
een smartphonemet verticaal ge-
bogen scherm. Vanaf vandaag is
de zogenaamdeGalaxy Round te
koop in thuismarkt Zuid-Korea.
De lancering past in de strijd

tussendegrotesmartpho-
neproducenten om
methet hipste hebbe-
ding op de markt te
komen.Nudefunctio-
naliteiten van de ver-
schillende toestellen
erg dicht tegen elkaar
aanliggen, kunnen
dergelijke gimmicks
het verschilmaken.

Samsungzelfwiluiteraardniet
gezegdhebbendat het louter om
een gimmick gaat. Het gebogen
schermisgoedomietsmeerbeeld
opeenzelfdeoppervlak tekrijgen.
Enwie de smartphone laat rollen,
krijgtooktoegangtotenkele func-
tionaliteiten. Echt veel voegt het
gebogen scherm echter niet toe
aande gebruikservaring.

Wel is het feit dat
een gebogen scherm
kwaliteitsvol genoeg
is om op demarkt te
komen een tekendat
er evolutie zit in de
ontwikkeling van
flexibele schermen.
Zo’n schermen zou-
den een revolutie
kunnenbetekenenin
de elektronica.

OPMERKELIJK
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WIM DE PRETER

Scholen die deelnamen aan ‘Kran-
ten indeKlas’ (Kik) - eenproject van
deuitgeversendeVlaamseregering
om jongeren vertrouwd te maken
metdekrant -kondenvorig school-
jaarvoorheteerstookdigitalekran-
ten aanvragen. Ze kregen dan een
code omde kranten te raadplegen
in Gopress.be, de ‘digitale kiosk’
waar digitale kranten en tijdschrif-
ten per nummerworden verkocht.
Op het eerste gezicht leek de di-

gitaleuitbreidingeensucces: erwer-
den 22.678 digitale krantenlogins
verdeeld, waarmee zowat 340.000
kranten gelezen konden worden,
bovenopdebijna 1,7miljoenpapie-
renexemplaren.KiKhaaldeofficieel
een recordbereik van ruim 174.000
leerlingen in 6.799 klassen.
Toch isernogwerkaandewinkel

omdedigitalekrantbeterbekendte
maken. Van alle verdeelde digitale

logins hebben de leerkrachten er
maar 6 procent effectief gebruikt,
zegt projectleider Veerle Marckx.
‘Datkomtomdatzehetproductnog
niet goed kennen, én omdat veel
klassengeengeschikt schoolmateri-
aalhebben’, verklaart zedie lagege-
bruiksgraad. Het komende jaarwil
Vlaamse Nieuwsmedia meer in-
spanningen doen om het gebruik
vandigitalekranten indeklasaante
moedigen, onder meer via sociale
media als Facebook en Twitter.
Ookengagerendeuitgevers zich

om alle Vlaamse scholen een digi-
taalpakketaan tebieden.Vorig jaar
was het digitale aanbod nog be-
grensd,netalshetpapierenaanbod.
Kranten in de Klas wordt finan-

cieel gesteunddoor de Vlaamse re-
gering, die er jaarlijks ongeveer
1,4 miljoen euro in pompt. Dat is
ruimdehelft vanhet Vlaamse bud-
getwaaroverminister Ingrid Lieten
(sp.a) beschikt voor mediabeleid.
Met het geld wordt de helft van de
prijs van de geleverde kranten ge-
dekt. De andere helft is voor reke-
ning van de uitgevers, die de klas-
krantendanweermogenmeetellen
in hun betaalde verspreiding. Het
project levert de krantenuitgevers
zo een gemiddelde meerverkoop

op van ongeveer 0,7 procent.
Deoverheidhoopt jongeren viahet
projectmeer ‘mediawijsheid’ bij te
brengen.Leerkrachtengebruikende
gratis kranten niet alleen om met
hun leerlingen over het nieuws te
spreken,maarookomna tegaanof
en hoe de inhoudelijke aanpak van
kranten verschilt. De uitgevers ho-
pen daarnaast dat ze dankzij KiK
meer toekomstige krantenlezers
kunnen ‘kweken’.
Elf jaarnade lanceringvanKran-

ten in de Klas wordt ongeveer
14 procent van de leerlingen in het
lageronderwijs bereikt. Indederde
graad, de belangrijkste doelgroep,
looptdatoptot35procent. Inhet se-
cundair onderwijs wordtmeer dan
eenopdevijf leerlingenbereikt.Op-
vallend is dat het technisch onder-
wijs (TSO) veelminder van de klas-
krantengebruikmaaktdanhetalge-
meen en het beroepsonderwijs
(ASO enBSO).
NaastdegratiskrantenbiedtKiK

deelnemende scholen ook gratis
lesmateriaal en een onlinetool
(www.krantenmaker.be) aan om
zelf een krant ineen te knutselen.
Leerlingen kunnenookdeelnemen
aaneenregelmatigeactualiteitsquiz
(www.kikquiz.be).

Leerkrachtennognietovertuigdvandigitalekrant
DeVlaamse krantenuitgevers
hebben vorig schooljaar ruim
340.000digitale kranten ter be-
schikking gesteld van leerkrach-
ten, om inhun lessen te gebrui-
ken.Minder dan 10 procent
daarvanwerd effectief gebruikt.

KORT

Met ‘Kranten in de Klas’ kun-

nen leerkrachten gedurende

twee weken een pakket van

15 kranten per dag krijgen.

De levering van papieren kran-

ten loopt gedurende bepaalde

periodes, waarvan de eerste

dit schooljaar op 18 november

begint. De digitale pakketten

zijn het hele jaar door beschik-

baar via een inlogcode voor

Gopress. Inschrijven via

www.krantenindeklas.be.

Het project Kranten in de Klas moet jongeren vertrouwdmakenmet de krant, op papier en digitaal. © KRANTEN IN DE KLAS

KRANTEN IN DE KLAS

Aantal bezorgde kranten
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Bron: Vlaamse Nieuwsmedia

In de eerste helft van 2014 zal er
wereldwijd nog slechts één pa-
pieren editie zijn van Financial
Times. De roze zakenkrant
maakt daarmeemeermiddelen
vrij voor digitale content.

© SAM
SUN

G

Cultuur
DE TIJD DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 15

Echtleiderschapverdraagtvergeving

INTERVIEW

KOEN VAN BOXEM

W
at als?Wat alsMozart
niet op 5 december
1791 was gestorven?
Danzou ‘LaClemenza
di Tito’ niet zijn laatst
gecomponeerde ope-

rageweestzijn.EndanhadMozarthetgenre
misschieneenheelanderewegopgestuurd,
denkenmusicologennu.Voor ‘LaClemenza
di Tito’ keerdeMozart terug naar de opera
seria. Indiehaastuitgestorvenstijlvormwa-
rendeopera’sgebondenaanstrenge, forme-
le regels: afwisselingrecitatief, aria,duet, re-
citatief.Mozarthaddatgenreeerstomarmd,
maaropheteindevanzijn levenachter zich
gelatenmetmeesterwerkenals ‘LeNozzedi
Figaro’ of ‘Don Giovanni’. Die opera’s (de
opera buffa)waren veel vrijer en losser van
vorm. Ideaal vooreengenialecomponistals
Mozart omzich uit te leven.
Waarom Mozart voor ‘La Clemenza di

Tito’ teruggreepnaardeoperaseria ismoei-
lijk te zeggen. Het werkmoest in Praag de
kroningvankeizerLeopold IIalskoningvan
Bohemen opluisteren enMozartmoest de
klus in amper een paarweken klaren.Mis-
schienwilde hij daarom terugvallen op de
zekerheid van strenge regels. In ieder geval,
‘La Clemenza di Tito’ verdween snel in de
plooien van de muziekgeschiedenis. Men
vondhetwerkniet interessantomdathet te
verouderdwas. Pas inde jaren80vandevo-
rigeeeuwwerdhetherondekten inereher-
steld. ‘La Clemenza di Tito’ wordt nu alge-
meenbeschouwdalseenwerkwaarmeeMo-
zart deopera seria heruitvond inplaats van
het genre te herkauwen. Allicht had hij er
nog grote plannenmee.
DeBelgische regisseur IvoVanHove, van

beroepdirecteurbijhetgrootsteNederland-
se theatergezelschap ToneelgroepAmster-
dam, koesterde al lang de wens om in De
Munt ‘La Clemenza di Tito’ te regisseren.
‘Deels uit sentimentele overwegingen. Het
was in 1981 de eerste opera die ik als jong
snaakje inDeMuntzag.GerardMortierhad
ernet zijn intrekgenomen. In een regie van
Karl-Ernst Hermannwerd het een fenome-
nale opvoering. Toendacht ik: ooitwil ik La
Clemenzaookregisseren.Eenandere reden
isdathetverhaal zohelderenactueel is.Kei-
zer Titus overleeft een couppoging, onder-
nomen door zijn beste vriend Publio. De
vraag is:hoegaathijdaarmeeom?Volgthij
de geplogenheden van het Romeinse rijk -
Publiomoetdood-of volgthij zijnhart -Pu-
bliokrijgtvergiffenis?Titowordtverscheurd
door die keuze. Uiteindelijk neemt hij de
moeilijksteenmoedigstebeslissing:hijkiest
voor de vergeving, de clemenza dus. In het
vollebesefdathijhetheleestablishment te-
gen zich krijgt. Eerder in zijn levenwas hij
mindermoedig geweest. Hij had de liefde
vanzijn levenlatenstaanomdatzeeenjood-
se prinseswas. Een Romeinse keizermocht
niet trouwenmet een vreemdeling.’

Unoemthet eenopera over leiderschap.
Ivo Van Hove: ‘Klopt. Ik zie echt wel pa-
rallellen tussen keizer Tito en bijvoorbeeld
president BarackObama. Tito volgt dewet-

ten van Rome niet omdat hij vindt dat die
geenevenwichtigesamenlevingkunnenga-
randeren.Obamawerd indeSyriëcrisismet
hetzelfdedilemmageconfronteerd.Aanval-
lenofnietnahetgebruikvanchemischewa-
pens? Volgens zijn eigen ultimatummoest
hijwel,maar ikdenkdathijdiepvanbinnen
nietgeloofde ineenmilitaire interventie.Pas
op, ikbenooknietnaïef.AlsdeBrittengeen
nee hadden gezegd, was hetmisschien an-
ders geweest.’

Eerdere regisseurs hebben duchtig
gesnoeid in de recitatieven van het
werk. U doet dat niet.
VanHove: ‘Nee,dat leverdebesteenaardige
discussie met de zangers op. Die moesten
meer tekst leren dan ze gewoonwaren.Het
argument omde recitatieven in te korten is
meestal dat ze allicht niet van Mozart zelf
zijn. Maar doet dat ertoe? Ze zijn er en ze
vormenhet fundament vande personages.
Als je datwegdoet, vermink je hetwerk.’

Eenopera inDeMunt regisseren is voor
u eenprofessioneel uitstapje. Ubent in
de eerste plaats directeur vanToneel-
groepAmsterdam.Hebt udebezuini-
gingen inNederland al verteerd?

Van Hove: ‘We doen ons best. We hebben
12 procent, zijnde 660.000 euro, subsidie
moeten inleveren. 250.000 euro heb ik on-
dertussenteruggevondenvia sponsoringen
particuliere gelden. Dat vind ik niet slecht.
Kijk, ik ben een democraat. Als iedereen
moet inleveren, cultuur ook. Kan ikmee le-
ven.Maar inNederlandisdeculturele sector
een derde van zijn subsidie verloren. Dat is
onevenredigveelomdatdegemiddeldebe-
zuiniging in de andere departementen
slechts 7procentbedraagt. Enwat ikminis-
ter-presidentMarkRutte,diezichgraagpro-
fileertalseenkunstliefhebber, verwijt, is zijn
uitspraak dat de cultuursector te langmet
derugnaarhetpubliekenmetdeknipnaar
Den Haag heeft gestaan. Want wat denkt
dan de boer in Drente? ‘Rutte heeft gelijk,
waarommoeten die kunstenaars subsidie
krijgen? Puur populisme.’

In Vlaanderen klaagt de cultuursector
ook,maar in vergelijkingmet de rest
van Europa vallen de besparingen nog
bestmee.
VanHove: ‘Dacht ikook.Wat ik inVlaande-
renmis, is cultureel ondernemerschap. Dat
is watmak hier. Door de bezuinigingen in
Nederlandben ik echtopzoekgegaannaar

geld. Endaarkomjevanzelf opuit. Totmijn
verbazinghaastbestaanerrijkeenboeiende
mensendie geldwillengevenaan culturele
projecten.Maar jemoet ze zoeken.’

Hebt u nooit zin omnaar Vlaanderen
terug te keren?
VanHove: ‘We spelen vaak in Vlaanderen,
hoor. Ik begrijp de vraag. Maar ik kan me
geen interessanter gezelschap voorstellen
dan ToneelgroepAmsterdam.Dewerkom-
standigheden, de acteurs, de technici, alle-
maalabsolute top.Omdatoptegevenmoet
zich in Vlaanderenwel een heel groot pro-
ject aandienen. Ik zie het vooralsnogniet.’

Misschienmoet umaarminister van
Cultuurworden.
Van Hove: ‘Nu gaat u toch wel een stap te
ver.’

In ‘LaClemenzadi Tito’ breektMozart een lans voor vergeving inplaats vanwraak.Deoperagaat
vanavond inDeMunt inpremière in een regie van IvoVanHove.Voorhemishetwerk zeer actueel.

‘La Clemenza di Tito’, van

10 tot 26 oktober in DeMunt.

In deSingel speelt

Toneelgroep Amsterdam

van vandaag tot zaterdag

‘Lange dagreis naar de nacht’.

In ‘La Clemenza di Tito’ wordt keizer Tito geconfronteerd met een dilemma: volgt hij de Romeinse wetten of zijn hart? © DEMUNT

Q
uizvraagje. Hoe heet de Chi-

nees alweer die vorig jaar de

Nobelprijs voor Literatuur

won? Evennadenken.

LiuXiaobo?Nee, diewon in

2010deNobelprijs voor

deVrede. Het correcte antwoord isMoYan.

Enweet u nogwie twee jaar geledenwon?

Pijnig uwhersenenniet. Hetwas de

Zweedse dichter Tomas Tranströmer. In

2010wonwel eenbekendenaam,Mario

Vargas Llosa.

Vandaag om 13 uurmaakt de Zweedse

Academie bekendwie de nieuwe laureaat

wordt. Volgens het Britse gokkantoor Lad-

brokes is de Japanse auteurHarukiMura-

kami (foto) de grote favoriet.MaarMura-
kami is ieder jaar de grote favoriet. Hij

staat deze keer 5/2 genoteerd.Waarom

Murakami favoriet is, valtmoeilijk te zeg-

gen. Allicht omdat hij wereldwijd bekend

is en fantastische boekenheeft geschreven.

Dat laatste is een argument, het eerste to-

taal niet. De ZweedseAcademie laat zich

niet gelegen aan grote namen. Integen-

deel, ze lijkt er zelfs plezier in te scheppen

dewereldmet een onbekende laureaat op

te zadelen. DeAcademiewerd in 1786door

de Zweedse koning

Gustav III opgericht. In

1901 kreeg deAcademie

via de nalatenschap van

AfredNobel de taak om

deNobelprijs voor Lite-

ratuur uit te reiken.Het gezelschapbestaat

uit 18 leden, vandaar de koosnaamvande

Academie ‘DeAderton’ (de achttien). De

leden zijn voor het levenbenoemd. Het

gaat omZweedse schrijvers, taalspecialis-

ten, literatuurwetenschappers, historici en

zelfs een jurist. In de schoot vandeAcade-

mie regelt hetNobel Committee van vijf le-

den depraktische gang van zaken. De pro-

cedure duurt lang. Voor de editie vandit

jaar begondie in september 2012. Het

Committee stuurde toennaar zo’n 700

mensen eenuitnodiging omschrijvers te

nomineren. Inmei vandit jaar bleven van

al die nominaties nog vijf auteurs over. De

leden vandeAcademiemochten toenbe-

ginnenmet het lezen vande boeken van

deweerhouden schrijvers. Dewinnaar is

diegene diemeer dandehelft vande 18

stemmen achter zijn naamkrijgt.We zou-

denugraag denamen vande vijf genomi-

neerden geven.Maar helaas, hetwoord

transparantie kent de ZweedseAcademie

niet. En dusmoetenwehet doenmet zin-

loze lijstjes van gokkantoren. NaMuraka-

mi zijn volgens Ladbrokes de Canadese

schrijfster AliceMunro (4/1) en de Russi-

sche schrijfster SvetlanaAleksejevitsj (6/1)

de grootste kanshebbers. En ja er is ook

Belg bij de gokkandidaten: onze nationale

dichter LeonardNolens. Hij staat 50/1 ge-

noteerd. Hij is, wat je noemt, een outsider.

Om 13 uurwetenwemeer.

VOORKENNIS
HET NIEUWS ONTLEED
NOG VOOR HET NIEUWS IS

Wie tovert DeAdertonnuweer uit zijn hoed?
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Koen Van Boxem

Chef Cultuur

Tot mijn verbazing bestaan
er rijke en boeiende mensen
die geld willen geven
aan culturele projecten.
Maar je moet ze zoeken.

REGISSEUR

IVO VAN HOVE


