
� M E D I A 13metro w o e n s d a g  1 6   o k t o b e r   2 0 1 3  m e d i a @ m e t r o t i m e . b e

Creatief aan de slag met de crisis       

Ze zijn gekend, de zestien jonge 
journalisten die de volgende 
acht weken voor de negende 
editie van Belgodyssee het land 
doorkruisen. Vanaf volgende 
week trekken de zestien re-
porters telkens in groepjes van 
twee - een Franstalige en een 
Nederlandstalige journalist - 
het land rond. Hun missie: leu-
ke, grappige, originele of zelfs 
ontroerende initiatieven in 
kaart brengen die de financiële 
crisis het hoofd bieden. 
Een greep uit het aanbod: een 
supermarkt die elke avond rest-
jes opzij legt voor gezinnen die 
de eindjes wat moeilijker aan 
elkaar kunnen knopen, een ei-
gen lokale munteenheid waar-
mee je ‘kleine diensten’ aan el-
kaar betaalt, of gewoon gezellig 
samen naar het werk rijden om 

de benzinekosten wat te druk-
ken. 
Baron Luc Vansteenkiste, de pe-
ter van Belgodyssee, ziet het he-
lemaal zitten. «Het is goed dat 
jongeren stilstaan bij de econo-
mische crisis, die ons allemaal 
raakt. Dat je dan oog hebt voor 
de goede zaken ervan, bijvoor-
beeld nieuwe initiatieven, is 
een goede zaak.» 
VRT-journalist Michaël Van 
Droogenbroeck, die als econo-
miespecialist regelmatig ver-
slag moest uitbrengen over de 

crisis, kijkt alvast erg enthousi-
ast uit naar de reportages van 
de jonge (economie)-journalis-
ten. «Journalist worden is een 
roeping, ik droomde er net 
als de Belgodyssee-deelnemers 
van. Ik denk trouwens dat eco-
nomiejournalist willen worden 
ook een roeping is. De reporters 
moeten heel zorgvuldig te werk 
gaan bij het maken van hun re-
portages, maar er vooral van 
genieten».
Het is intussen al de negende 
keer dat Vlaamse en Fransta-

lige studenten journalistiek de 
handen in elkaar slaan om sa-
men reportages te maken. Het 
resultaat van hun werk hoor je 
vanaf zaterdag 26 oktober in 
‘Avondpost’ op Radio 2 of lees 
je vanaf maandag 28 oktober 
elke maandag in Metro. Marie 
Berckvens uit Nijvel en Anne-
lina Clara De Cuyper uit Rij-
kevorsel bijten volgende week 
alvast de spits af. 

/// www.radio2.be
/// www.prins-filipfonds.org      

BRUSSEL Een ‘geefkast’ 
waar voorbijgangers leuks 
uit mogen oppikken of 
met alle buurtbewoners 
samenleggen voor een 
nieuwe brug. Het zijn twee 
ludieke oplossingen om de 
financiële crisis het hoofd 
te bieden. Journalistieke 
talentenjacht Belgodys-
see gaat dit jaar op zoek 
naar de goede kanten van 
de crisis. La crise fait la 
force, als het ware. 

New York 
Times looft 
Stromae

NEW YORK Niet alleen in ei-
gen land scheert Stromae (foto) 
hoge toppen. De Amerikaanse 
krant The New York Times 
heeft gisteren een lovend ar-
tikel aan hem gewijd. In het 
stuk met als titel «Stromae: 
Disillusion, With a Dance 
Beat», wordt Paul Van Haver 
«een muzikant van zijn tijd 
genoemd». Hij heeft «een kor-
relige stem» en «zijn melan-
cholische dancepop richt zich 
op het grauwe dat momenteel 
boven Europa hangt». Stromae 
scoort in het hele continent 
de ene hit na de andere met 
nummers als ‘Alors on danse’, 
‘Papaoutai’ en ‘Formidable’, 
nummers die de krant niet 
evident noemt. «De tegenstel-
lingen in zijn muziek verbeel-
den een ambiguïteit die weer-
klinkt in Europa. Je weet nooit 
goed op welk been je moet 
dansen.»

/// stromae.net

LONDEN Bij het ter perse gaan was de winaar van de Man Booker Prize 
nog niet bekend, maar we geven je wel al de favoriet mee. Volgens de 
openbare omroep BBC maakt de Engelse schrijver Jim Crace de meeste 
kans om met de begeerde prijs te gaan lopen. De Man Booker Prize 
is de belangrijkste literaire prijs van het Engelse taalgebied. De book-
makers William Hill en Paddy Power dichten Crace een kans van 5/4 
toe, terwijl ook Ladbrokes hem als torenhoog favoriet heeft staan (6/4). 
Crace haalde nu de shortlist met ‘Harvest’, en deed ook al eens in 1997 
met ‘Quarantine’. Tot nu toe werd de Man Booker alleen uitgereikt 
aan schrijvers uit het Britse Gemenebest en Ierland, maar vanaf vol-
gend jaar komt elke auteur die in het Engels schrijft in aanmerking. n

Engelse auteur Jim Crace favoriet 
voor Man Booker Prize   

International Herald Tribune 
verandert van naam

NEW YORK The International 
Herald Tribune (IHT) heet sinds 
gisteren The International New 
York Times. De eigenaar van 
de IHT hoopt met de klinkende 
naam van de Amerikaanse moe-
derkrant meer lezers te trekken. 
Nu papieren kranten steeds meer 
uit de gratie lijken te raken wil 
het krantenconcern The New 
York Times Media Group meer 
winst halen uit zijn bekendste 
titel. Bovendien moeten de redac-
ties in New York en Parijs de ko-
mende jaren meer gaan samen-
werken en geleidelijk in elkaar 
schuiven. De in Parijs gevestigde 
International Herald Tribune was 
de erfgenaam van de Franse edi-

tie van de New York Herald, die 
in 1887 voor het eerst uitkwam. 
The New York Times, in de negen-
tiende eeuw de grote rivaal van 
de Herald, lijfde diens Franse edi-
tie uiteindelijk in. De Times kocht 
in 2003 mede-eigenaar The Wa-
shington Post uit en heeft de IHT 
sindsdien geheel in handen. n

BRUSSEL Na vtm en 2BE gaan nu ook Vier en Vijf hun program-
ma’s integraal op het internet aanbieden tegen betaling. Dat schrijft 
De Morgen. De programma’s van de SBS-zenders zullen op de website 
Meer.be te bekijken zijn. Wie ‘De Slimste Mens’ of ‘De Bende Hae-
mers’ opnieuw wil zien, moet daar een kleine twee euro voor neer-
tellen. Een programma vooraf al bekijken, zoals een onuitgezonden 
aflevering van ‘Komen Eten’, kost dan weer drie euro. Otto-Jan Hams 
dagelijkse show ‘De Ideale Wereld’ zal zelfs gratis worden aangebo-
den. Er wordt ook gewerkt aan een app voor iOS en Android.

/// meer.be

Vier en Vijf lanceren 
online platform   
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De niet te missen website van Metro verzamelt alle jobaanbiedingen die in jouw favoriete krant verschijnen.
Dankzij de gebruiksvriendelijke zoekmachine vind je in geen tijd de job van je dromen.
Registreer je vandaag nog op www.metrojobs.be en mis geen enkele aanbieding!

Zet je carrière op de goede weg 
met MetroJobs.be!

Op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? 


