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Samsung komt als eerste
met ‘kromme’ smartphone
Samsung zelf wil uiteraard niet
gezegd hebben dat het louter om
een gimmick gaat. Het gebogen
scherm is goed om iets meer beeld
op eenzelfde oppervlak te krijgen.
En wie de smartphone laat rollen,
krijgt ook toegang tot enkele functionaliteiten. Echt veel voegt het
gebogen scherm echter niet toe
aan de gebruikservaring.
Wel is het feit dat
een gebogen scherm
kwaliteitsvol genoeg
is om op de markt te
komen een teken dat
er evolutie zit in de
ontwikkeling van
flexibele schermen.
Zo’n schermen zouden een revolutie
kunnen betekenen in
de elektronica.

BEN SERRURE

Na maanden speculatie is het eindelijk zover. De Koreaanse elektronicareus Samsung is het eerste bedrijf dat op de markt komt met
een smartphone met verticaal gebogen scherm. Vanaf vandaag is
de zogenaamde Galaxy Round te
koop in thuismarkt Zuid-Korea.
De lancering past in de strijd
tussen de grote smartphoneproducenten om
met het hipste hebbeding op de markt te
komen. Nu de functionaliteiten van de verschillende toestellen
erg dicht tegen elkaar
aanliggen, kunnen
dergelijke gimmicks
het verschil maken.
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Nieuwe iPhones
vanaf 25 oktober
ook in België

In de eerste helft van 2014 zal er
wereldwijd nog slechts één papieren editie zijn van Financial
Times. De roze zakenkrant
maakt daarmee meer middelen
vrij voor digitale content.
BEN SERRURE

Financial Times is een sterk merk in
het medialandschap. Zo sterk dat de
krant wereldwijd verschijnt. Om de
lezers wereldwijd zo relevant mogelijke informatie te verschaffen werkt
de krant vandaag nog met verschillende edities, aangepast aan de tijdzones. Als er groot nieuws gebeurt
tussen het afsluiten van de Europese
editie en het afsluiten van de Amerikaanse, wordt de krant nog aangepast.
Maar daar komt binnenkort verandering in. In een interne memo
laat hoofdredacteur Lionel Barber
geen twijfel bestaan over welke richting Financial Times uitgaat. ‘Het ja-

ren 70-model van kranten maken 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
tussen afsluittijden door kunnen de
lezers terecht op de website. Het is
een stap verder op de al eerder ingeslagen digitale weg. ‘In de toekomst
zal ons printproduct volgen uit ons
online aanbod - en niet langer omgekeerd.’
Barber onderstreept in zijn
memo dat zo’n wending ook een andere manier van werken vergt van
journalisten. Wie voor de krant
schrijft, zal zich meer moeten verdiepen in het toevoegen van waarde
via analyse en context, ‘zonder daarbij de zoektocht naar originele kwaliteitsjournalistiek te staken’. Het is
het soort verschuiving waar kranten
al langer dan vandaag mee bezig

Lionel Barber, hoofdredacteur
van de Financial Times.
© JIM WINSLET

Echt leiderschap verdraagt vergeving
zijn, maar Financial Times is een van
de eerste die ook de organisatie
grondig aan die nieuwe realiteit
aanpast.
De krant doet dat door de journalisten die nu ’s nachts werken
voortaan overdag in te zetten. Dat
moet ervoor zorgen dat de website
doorheen de dag doorspekt kan
worden met eigen nieuws. De focus
ligt daarbij op de piekmomenten in
trafiek - een beetje zoals tv-zenders
hun beste middelen inzetten in prime time, zeg maar.
Waarnemers zien in die strategie
de toekomst van de klassieke media.
Dat Financial Times daarin voorloopt op het gros van de andere
kranten is niet onlogisch. De zakenkrant heeft een bij uitstek gedigitaliseerd publiek. De krant heeft volgens de jongste cijfers een publiek
van 600.000 abonnees. Volgens Barber zijn er 100.000 abonnementen
meer voor het digitale product dan
voor de papieren editie.’

20%

De iPhone 5S en 5C, de nieuwe modellen van de populaire smartphone van Apple, zijn vanaf 25 oktober te verkrijgen in België. Dat
liet het bedrijf gisteren weten. Samen met België zijn nog 34 andere
landen aan de beurt. Op 1 november volgen er nog 16. Er was gisteren overigens nog meer nieuws uit
Apple-hoek. Volgens de doorgaans goed ingelichte techblog
AllThingsD komt de Amerikaanse
technologiegroep op 22 oktober
met een nieuwe versie van de tabletcomputer iPad op de proppen.
Het zou gaan om een nieuwe versie van de normale iPad en een
nieuwe miniversie.

Van alle muzieknummers
op het digitale streamingplatform Spotify werd 20 procent
nog nooit afgespeeld. Dat
blijkt uit een aantal weetjes
die Spotify vrijgaf om zijn vijfjarige bestaan te vieren.

TELEVISIE

BBC plant uitgestelde versie van
eerste tv-kanaal
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RECL AME

‘Niet aanstootgevend of schadelijk.’ Dat is het oordeel van
de Britse reclamewaakhond
over deze reclamewagens die
door wijken met veel illegalen
reden om hen aan te sporen
naar huis terug te keren.
De campagne deed veel stof
opwaaien in het VK.

Van krant met website
naar website met krant

De Britse openbare omroep BBC is
van plan zijn belangrijkste nationale tv-zender, BBC One, ook aan
te bieden met één uur uitstel, op
een apart kanaal. Op die manier
kunnen kijkers die een programma gemist hebben of die eerst een
programma op een andere zender
willen bekijken, toch nog later inhaken. Het plan maakt deel uit
van de toekomstvisie voor de BBC
die gisteren werd voorgesteld
door topman Tony Hall. De omroep is ook van plan een nieuwe
versie te lanceren van zijn online
dienst iPlayer. Daar wordt het mogelijk om programma’s tot 30 dagen na de eerste uitzending te herbekijken. Vandaag kan je maximaal zeven dagen terug.

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

Leerkrachten nog niet overtuigd van digitale krant
De Vlaamse krantenuitgevers
hebben vorig schooljaar ruim
340.000 digitale kranten ter beschikking gesteld van leerkrachten, om in hun lessen te gebruiken. Minder dan 10 procent
daarvan werd effectief gebruikt.
WIM DE PRETER

Met ‘Kranten in de Klas’ kunnen leerkrachten gedurende
twee weken een pakket van
15 kranten per dag krijgen.
De levering van papieren kranten loopt gedurende bepaalde
periodes, waarvan de eerste
dit schooljaar op 18 november
begint. De digitale pakketten
zijn het hele jaar door beschikbaar via een inlogcode voor
Gopress. Inschrijven via
www.krantenindeklas.be.

KRANTEN IN DE KLAS
Aantal bezorgde kranten in miljoen
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Scholen die deelnamen aan ‘Kranten in de Klas’ (Kik) - een project van
de uitgevers en de Vlaamse regering
om jongeren vertrouwd te maken
met de krant - konden vorig schooljaar voor het eerst ook digitale kranten aanvragen. Ze kregen dan een
code om de kranten te raadplegen
in Gopress.be, de ‘digitale kiosk’
waar digitale kranten en tijdschriften per nummer worden verkocht.
Op het eerste gezicht leek de digitale uitbreiding een succes: er werden 22.678 digitale krantenlogins
verdeeld, waarmee zowat 340.000
kranten gelezen konden worden,
bovenop de bijna 1,7 miljoen papieren exemplaren. KiK haalde officieel
een recordbereik van ruim 174.000
leerlingen in 6.799 klassen.
Toch is er nog werk aan de winkel
om de digitale krant beter bekend te
maken. Van alle verdeelde digitale
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Bron: Vlaamse Nieuwsmedia

logins hebben de leerkrachten er
maar 6 procent effectief gebruikt,
zegt projectleider Veerle Marckx.
‘Dat komt omdat ze het product nog
niet goed kennen, én omdat veel
klassen geen geschikt schoolmateriaal hebben’, verklaart ze die lage gebruiksgraad. Het komende jaar wil
Vlaamse Nieuwsmedia meer inspanningen doen om het gebruik
van digitale kranten in de klas aan te
moedigen, onder meer via sociale
media als Facebook en Twitter.
Ook engageren de uitgevers zich
om alle Vlaamse scholen een digitaal pakket aan te bieden. Vorig jaar
was het digitale aanbod nog begrensd, net als het papieren aanbod.
Kranten in de Klas wordt financieel gesteund door de Vlaamse regering, die er jaarlijks ongeveer
1,4 miljoen euro in pompt. Dat is
ruim de helft van het Vlaamse budget waarover minister Ingrid Lieten
(sp.a) beschikt voor mediabeleid.
Met het geld wordt de helft van de
prijs van de geleverde kranten gedekt. De andere helft is voor rekening van de uitgevers, die de klaskranten dan weer mogen meetellen
in hun betaalde verspreiding. Het
project levert de krantenuitgevers
zo een gemiddelde meerverkoop

op van ongeveer 0,7 procent.
De overheid hoopt jongeren via het
project meer ‘mediawijsheid’ bij te
brengen. Leerkrachten gebruiken de
gratis kranten niet alleen om met
hun leerlingen over het nieuws te
spreken, maar ook om na te gaan of
en hoe de inhoudelijke aanpak van
kranten verschilt. De uitgevers hopen daarnaast dat ze dankzij KiK
meer toekomstige krantenlezers
kunnen ‘kweken’.
Elf jaar na de lancering van Kranten in de Klas wordt ongeveer
14 procent van de leerlingen in het
lager onderwijs bereikt. In de derde
graad, de belangrijkste doelgroep,
loopt dat op tot 35 procent. In het secundair onderwijs wordt meer dan
een op de vijf leerlingen bereikt. Opvallend is dat het technisch onderwijs (TSO) veel minder van de klaskranten gebruikmaakt dan het algemeen en het beroepsonderwijs
(ASO en BSO).
Naast de gratis kranten biedt KiK
deelnemende scholen ook gratis
lesmateriaal en een onlinetool
(www.krantenmaker.be) aan om
zelf een krant ineen te knutselen.
Leerlingen kunnen ook deelnemen
aan een regelmatige actualiteitsquiz
(www.kikquiz.be).

In ‘La Clemenza di Tito’ breekt Mozart een lans voor vergeving in plaats van wraak. De opera gaat
vanavond in De Munt in première in een regie van Ivo Van Hove. Voor hem is het werk zeer actueel.
INTERVIEW
KOEN VAN BOXEM

W

at als? Wat als Mozart
niet op 5 december
1791 was gestorven?
Dan zou ‘La Clemenza
di Tito’ niet zijn laatst
gecomponeerde opera geweest zijn. En dan had Mozart het genre
misschien een heel andere weg opgestuurd,
denken musicologen nu. Voor ‘La Clemenza
di Tito’ keerde Mozart terug naar de opera
seria. In die haast uitgestorven stijlvorm waren de opera’s gebonden aan strenge, formele regels: afwisseling recitatief, aria, duet, recitatief. Mozart had dat genre eerst omarmd,
maar op het einde van zijn leven achter zich
gelaten met meesterwerken als ‘Le Nozze di
Figaro’ of ‘Don Giovanni’. Die opera’s (de
opera buffa) waren veel vrijer en losser van
vorm. Ideaal voor een geniale componist als
Mozart om zich uit te leven.
Waarom Mozart voor ‘La Clemenza di
Tito’ teruggreep naar de opera seria is moeilijk te zeggen. Het werk moest in Praag de
kroning van keizer Leopold II als koning van
Bohemen opluisteren en Mozart moest de
klus in amper een paar weken klaren. Misschien wilde 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
vond het werk niet interessant omdat het te
verouderd was. Pas in de jaren 80 van de vorige eeuw werd het herondekt en in ere hersteld. ‘La Clemenza di Tito’ wordt nu algemeen beschouwd als een werk waarmee Mozart de opera seria heruitvond in plaats van
het genre te herkauwen. Allicht had hij er
nog grote plannen mee.
De Belgische regisseur Ivo Van Hove, van
beroep directeur bij het grootste Nederlandse theatergezelschap Toneelgroep Amsterdam, 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 in De Munt zag. Gerard Mortier had
er net zijn intrek genomen. In een regie van
Karl-Ernst Hermann werd het een fenomenale opvoering. Toen dacht ik: ooit wil ik La
Clemenza ook regisseren. Een andere reden
is dat het verhaal zo helder en actueel is. Keizer Titus overleeft een couppoging, ondernomen door zijn beste vriend Publio. De
vraag is: hoe gaat hij daarmee om? Volgt hij
de geplogenheden van het Romeinse rijk Publio moet dood - of volgt hij zijn hart - Publio krijgt vergiffenis? Tito wordt verscheurd
door die keuze. Uiteindelijk neemt hij de
moeilijkste en moedigste beslissing: hij kiest
voor de vergeving, de clemenza dus. In het
volle besef dat hij het hele establishment tegen zich krijgt. Eerder in zijn leven was hij
minder moedig geweest. Hij had de liefde
van zijn leven laten staan omdat ze een joodse prinses was. Een Romeinse keizer mocht
niet trouwen met een vreemdeling.’

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

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

ten van Rome niet omdat hij vindt dat die
geen evenwichtige samenleving kunnen garanderen. Obama werd in de Syriëcrisis met
hetzelfde dilemma geconfronteerd. Aanvallen of niet na het gebruik van chemische wapens? Volgens zijn eigen ultimatum moest
hij wel, maar ik denk dat hij diep van binnen
niet geloofde in een militaire interventie. Pas
op, ik ben ook niet naïef. Als de Britten geen
nee hadden gezegd, was het misschien anders geweest.’
Eerdere regisseurs hebben duchtig
gesnoeid in de recitatieven van het
werk. U doet dat niet.
Van Hove: ‘Nee, dat leverde best een aardige
discussie met de zangers op. Die moesten
meer tekst leren dan ze gewoon waren. Het
argument om de recitatieven in te korten is
meestal dat ze allicht niet van Mozart zelf
zijn. Maar doet dat ertoe? Ze zijn er en ze
vormen het fundament van de personages.
Als je dat wegdoet, vermink je het werk.’
Een opera in De Munt regisseren is voor
u een professioneel uitstapje. U bent in
de eerste plaats directeur van Toneelgroep Amsterdam. Hebt u de bezuinigingen in Nederland al verteerd?

U noemt het een opera over leiderschap.
Ivo Van Hove: ‘Klopt. Ik zie echt wel parallellen tussen keizer Tito en bijvoorbeeld
president Barack Obama. Tito volgt de wet-

Van Hove: ‘We doen ons best. We hebben
12 procent, zijnde 660.000 euro, subsidie
moeten inleveren. 250.000 euro heb ik ondertussen teruggevonden via sponsoring en
particuliere gelden. Dat vind ik niet slecht.
Kijk, ik ben een democraat. Als iedereen
moet inleveren, cultuur ook. Kan ik mee leven. Maar in Nederland is de culturele sector
een derde van zijn subsidie verloren. Dat is
onevenredig veel omdat de gemiddelde bezuiniging in de andere departementen
slechts 7 procent bedraagt. En wat ik minister-president Mark Rutte, die zich graag profileert als een kunstliefhebber, verwijt, is zijn
uitspraak dat de cultuursector te lang met
de rug naar het publiek en met de knip naar
Den Haag heeft gestaan. Want wat denkt
dan de boer in Drente? ‘Rutte heeft gelijk,
waarom moeten die kunstenaars subsidie
krijgen? Puur populisme.’
In Vlaanderen klaagt de cultuursector
ook, maar in vergelijking met de rest
van Europa vallen de besparingen nog
best mee.
Van Hove: ‘Dacht ik ook. Wat ik in Vlaanderen mis, is cultureel ondernemerschap. Dat
is wat mak hier. Door de bezuinigingen in
Nederland ben ik echt op zoek gegaan naar

geld. En daar kom je vanzelf op uit. Tot mijn
verbazing haast bestaan er rijke en boeiende
mensen die geld willen geven aan culturele
projecten. Maar je moet ze zoeken.’
Hebt u nooit zin om naar Vlaanderen
terug te keren?
Van Hove: ‘We spelen vaak in Vlaanderen,
hoor. Ik begrijp de vraag. Maar ik kan me
geen interessanter gezelschap voorstellen
dan Toneelgroep Amsterdam. De werkomstandigheden, de acteurs, de technici, allemaal absolute top. Om dat op te geven moet
zich in Vlaanderen wel een heel groot project aandienen. Ik zie het vooralsnog niet.’
Misschien moet u maar minister van
Cultuur worden.
Van Hove: ‘Nu gaat u toch wel een stap te
ver.’

‘La Clemenza di Tito’, van
10 tot 26 oktober in De Munt.
In deSingel speelt
Toneelgroep Amsterdam
van vandaag tot zaterdag
‘Lange dagreis naar de nacht’.
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Wie tovert De Aderton nu weer uit zijn hoed?

Q

uizvraagje. Hoe heet de Chinees alweer die vorig jaar de
Nobelprijs voor Literatuur
won? Even nadenken.
Liu Xiaobo? Nee, die won in
2010 de Nobelprijs voor
de Vrede. Het correcte antwoord is Mo Yan.
En weet u nog wie twee jaar geleden won?
Pijnig uw hersenen niet. Het was de
Zweedse dichter Tomas Tranströmer. In
2010 won wel een bekende naam, Mario
Vargas Llosa.
Vandaag om 13 uur maakt de Zweedse
Academie bekend wie de nieuwe laureaat

wordt. Volgens het Britse gokkantoor Ladbrokes is de Japanse auteur Haruki Murakami (foto) de grote favoriet. Maar Murakami is ieder jaar de grote favoriet. Hij
staat deze keer 5/2 genoteerd. Waarom
Murakami favoriet is, valt moeilijk te zeggen. Allicht omdat hij wereldwijd bekend
is en fantastische boeken heeft geschreven.
Dat laatste is een argument, het eerste totaal niet. De Zweedse Academie laat zich
niet gelegen aan grote namen. Integendeel, ze lijkt er zelfs plezier in te scheppen
de wereld met een onbekende laureaat op
te zadelen. De Academie werd in 1786 door

de Zweedse koning
Gustav III opgericht. In
1901 kreeg de Academie
via de nalatenschap van
Afred Nobel de taak om
de Nobelprijs voor Literatuur uit te reiken. Het gezelschap bestaat
uit 18 leden, vandaar de koosnaam van de
Academie ‘De Aderton’ (de achttien). De
leden zijn voor het leven benoemd. Het
gaat om Zweedse schrijvers, taalspecialisten, literatuurwetenschappers, historici en
zelfs een jurist. In de schoot van de Academie regelt het Nobel Committee van vijf le© AFP

OPMERKELIJK

Cultuur

den de praktische gang van zaken. De procedure duurt lang. Voor de editie van dit
jaar begon die in september 2012. Het
Committee stuurde toen naar zo’n 700
mensen een uitnodiging om schrijvers te
nomineren. In mei van dit jaar bleven van
al die nominaties nog vijf auteurs over. De
leden van de Academie mochten toen beginnen met het lezen van de boeken van
de weerhouden schrijvers. De winnaar is
diegene die meer dan de helft van de 18
stemmen achter zijn naam krijgt. We zouden u graag de namen van de vijf genomineerden geven. Maar helaas, het woord

transparantie kent de Zweedse Academie
niet. En dus moeten we het doen met zinloze lijstjes van gokkantoren. Na Murakami zijn volgens Ladbrokes de Canadese
schrijfster Alice Munro (4/1) en de Russische schrijfster Svetlana Aleksejevitsj (6/1)
de grootste kanshebbers. En ja er is ook
Belg bij de gokkandidaten: onze nationale
dichter Leonard Nolens. Hij staat 50/1 genoteerd. Hij is, wat je noemt, een outsider.
Om 13 uur weten we meer.

Koen Van Boxem
Chef Cultuur

