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FILM. Disney
maakte ein-
delijk de cast
bekend voor de
live-actionre-
make van de
tekenfilm Alad -
din. En die kan
niet overal op
bijval rekenen.
De keuze voor
Naomi Scott
als Jas mine, is een gemiste
kans, klinkt het. Zij vinden
Scott te ‘wit’ en te weinig

Arabische om de
prinses te spelen.
toch heeft de
Britse oosterse
roots, haar moeder
komt uit India.
Alad din wordt

gespeeld door Mena
Mas soud, een
Egyp tische
acteur die

opgroeide in Cana da.
Will Smith speelt de
rol van de Geest.
TELEVISIE. Nog
nooit op Tomor -
row land geweest
en benieuwd wat
die gekte precies
inhoudt? Of wilt u
het allemaal nog
eens opnieuw
beleven? vanavond toont

Q2 voor het eerste
de aftermovie met
alle hoogtepunten

van 2016, tijdens
een speciale editie
van At the Festivals
om 23.05 uur.

FILM. Jane
Fon da (79) en
robert red -

ford (80) zullen op
1 september op
het filmfestival van
ve netië een Gou -
den Leeuw krijgen
voor hun oeuvre.
Daarna gaat de
Netflix-film Our
Souls at Night
met Fonda en
redford er in
première. (rB)

JAN DEBACKERE

Na enkele jaren van de
vinger op de knip houden,
heeft de VRT in 2016 weer
meer geld betaald om
programma’s extern aan te
kopen. De VRT haalt nu al
het niveau van 2020.

De VRT bestelde vorig jaar voor
75,59 miljoen euro aan program-
ma’s buitenshuis, vier miljoen
euro meer dan in 2015. De stijging
komt alleen op conto van de
bestellingen bij externe produc-
tiehuizen die programma’s
maken voor Eén, Canvas en Ket -
net. Vorig jaar investeerde de VRT
net geen 60 miljoen euro in de
productiesector, 5 miljoen meer
dan het jaar voordien. De overige
16 miljoen euro ging naar de faci-
litaire bedrijven die zorgen voor
technische ondersteuning.

Opgesplitst per genre blijkt dat
VRT vooral meer geld stopte in
het bestellen van documentaires.
In 2015 was dat nog 1,57 miljoen
euro, vorig jaar steeg dat tot 3,85
miljoen euro. Ook in fictie werd 1
miljoen euro extra geïnvesteerd
(17,04 miljoen euro). 

Nog inspanningen
“We merken dat de VRT, na de
mindere jaren 2014 en 2015, weer
een inhaalbeweging doet”, zegt
Vlaams Parlementslid Wilfried

Van daele (N-VA), die de cijfers
opvroeg bij minister van Media
Sven Gatz (Open Vld).

Volgens de beheersovereen-
komst moet de openbare omroep
minimaal 15 procent van haar
totale inkomsten en tegen 2020
moet dat oplopen tot minimaal
18,25 procent. Omdat er in het
verleden vaak ook discussie was
over die bestedingsverplichting –
de VRT telde bijvoorbeeld ook het
gebruik van de eigen studio’s mee,
zonder dat de externe productie-
sector daar een eurocent van zag
– mag ook alleen het geld dat de
VRT effectief aan externe bedrij-
ven betaalt, meegeteld worden.

Als je dat doet, blijkt dat de
VRT in 2016 18,89 procent van
zijn totale ontvangsten extern uit-
gaf, een stuk boven de norm van
2020. Doel bereikt? Nee, zegt
Vandaele. “Luc Van den Brande,
voorzitter van de raad van
bestuur, zei dat de VRT de inspan-
ningen nog wil versterken.” 

VRT investeert weer meer
in externe producties
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met Lil Wayne en Rick Ross. Daarna chatte ik
met Drake om te zorgen dat elke adlib (toevoe-
gingen,red.)precies goed was. We filterden mijn
stem zodat die klonk als een sample. Het draait
allemaal om het perfectioneren van de track.
Dat doe ik.”

Bijzaak
Dat klinkt eigenlijk als het werk van een
 anonieme A&R-medewerker van een platen-
maatschappij. Maar dit gaat om DJ Khaled, een
man die normaal achter de schermen zou

 werken, maar van zichzelf een
merk heeft gemaakt, met
 bijbehorende merchandise,
zoals ‘Bless up’-slippers.
Iemand die bovendien zo
beroemd is geworden dat het
nauwelijks meer uitmaakt wát
hij maakt, zolang hij zich maar
belachelijk blijft gedragen. Of
zoals de muzieksite Stereo -
gum schreef: “Khaled leek
altijd een bijzaak van zijn
eigen muziek, maar inmiddels
is de muziek een bijzaak voor
Khaled geworden.”

aan wat zich al bewezen heeft. Twee
liedjes van zijn nieuwe album
staan momenteel in de top-40.
Op nummer 6 staat het
poolpartyhitje ‘I’m the
One’, waarop Justin
Bieber het refrein
zingt. En op plek 10
vind je ‘Wild
Thoughts’, een liedje dat
hevig leunt op de kreunzang
van Rihanna en een overbekende
gitaarsample van ‘Maria Maria’ van
Santana uit 1999. Sterker, ook de baslijn en
melodie van het origineel zijn gebruikt voor de
track.

Leuke statistiek: in totaal hebben maar liefst
130 verschillende artiesten aan tien DJ Khaled-
albums meegedaan. En ook talloze producers
worden vernoemd in de hoesteksten van zijn
platen. Waardoor steeds vaker dé grote vraag
wordt opgeworpen, zoals op tal van internet-
fora gebeurt: wat doet Khaled eigenlijk, behalve
mensen samenbrengen? Hij is de man van de
concepten, zegt Khaled in interviews. Hij
bedenkt wat voor sfeer een track moet hebben
en kiest daarbij de zangers en producers uit.
Soms schrijft hij ook mee aan het refrein of
bedenkt hij een melodietje. Ook helpt hij mee
aan het finetunen van het
eindresultaat.

Neem deze anekdote, die
Khaled aan muzieksite
Complex vertelde, over de
 productie van de hit ‘I’m on
One’, waarop Drake meedoet.
“Drake zei: we moeten iets
maken zoals de anthems die jij
altijd maakt, maar dan net
anders. Uiteindelijk stuurde
Drake een refrein en een cou-
plet op een beat van de produ-
cer T-Minus. Het was waan-
zinnig. Toen nam ik contact op

Zijn Snapchat-
doorbraak kwam
toen hij in het

donker rond Miami
met zijn jetski
verdwaalde

► Twee van zijn
vele bekende

vrienden: 
Lil Wayne 

en Rihanna. 
© AFP

► De serie Beau Séjour: te zien op de VRT en gemaakt door 
De Mensen. © vrt

Per genre blijkt dat
VRT vooral meer
geld stopte in 

het bestellen van
documentaires


