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BRUSSELBRUSSEL ● ViVi.be.be barstbarst uituit zizijnjn
vvoegoegen.en. InIn aantal,aantal, maar vmaar voorooralal inin
kwalitkwaliteit.eit. HetHet lilijsjstje grtje groepenoepen datdat
doorbrakdoorbrak dankzijdankzij hethet
muziekplatfmuziekplatformorm van Pvan Poppuntoppunt
oogtoogt indrindrukweukwekkkkend:end: ScSchoolhool isis
Cool,Cool, IsbellsIsbells en ven vorigorig jaarjaar nognog SSX.X.
‘Dankzij‘Dankzij vi.be kovi.be komen grmen groepenoepen
makkmakkelielijkjkerer uituit hun rhun repetitiekepetitiekotot
enen wordenworden zeze snellersneller opgopgepikt.’epikt.’

DOOR LANDER DEWEER

“Ik heb gewoon één liedje op vi.be
geplaatst en ik werd geselecteerd voor
Humo’s Rock Rally”, zei Luc Van Acker
onlangs in De laatste show. Oude krijger,
jonge gedachten. “Vroeger was ik hele-
maal alleen op vi.be, tegenwoordig zit
iedereen er op.” Primus of niet, Van Acker
raakt alvast de juiste snaar. Vi.be, het com-
muntiyplatform van de ondersteunende
muziekorganisatie Poppunt, doorbreekt
stilaan zijn grenzen. Ruim drie jaar gele-
den uit de grond gestampt, anno 2012
alomtegenwoordig.
“Wemerken nog steeds een groei in het

aantal leden”, zegt Joachim Wemel van
Poppunt. “Recentelijk hebben we nog de
kaap van 10.000muziekprofielen gerond,
dj’s en bands samengeteld. Onder meer
dankzij de vele rockconcoursen in
Vlaanderenwordtonzepoelnog regelma-
tig ververst. Om de zoveel tijd komen er
wel weer nieuwe bands, dj’s en producers
bij.” Organisaties en users meegerekend
klokte vi.be eind 2011 af op 29.914 profie-
len. Ter vergelijking: in november 2010
waren dat er nogmaar 20.414.
Vi.be wordt niet alleen groter, maar ook

steeds vruchtbaarder. Bekijk alleen al de
top drie van de Vi.be On Air 2011, de rang-
lijst van Studio Brussel: SX, Teddiedrum
en Little Trouble Kids. Alledrie doorgebro-
ken in 2011, uit het niets, dankzij vi.be.
EerderkwamenookSchool isCool, Isbells,

Customs en Drums Are For Parades voor
het eerst aan oppervlakte via vi.be.
“Het verschil tussen vi.be en veel andere

onlineplatformen isdenadrukdiewij leg-
gen op het offlinegebeuren”, zegt Wemel.
“Zo is het initieel ook gestart, in 2007-
2008, toen MySpace nog een echte hots-
potwas. Vi.be dient gebruikt als poort om
zich kandidaat te stellen, of het nu is voor
radio-airplay of voor recensies op online-
magazines of voor rockrally’s.”

Onlinepresentatie, offlinekansen: grote
plus tegenover MySpace, al maanden in
hevige doodsstrijd verkerend. “Die twee
luikenversterkenelkaaralleenmaar”, ver-
volgtWemel. “Door die brug te slaan heb-
ben wij het verschil kunnen maken.
Bovendien werkt vi.be erg lokaal, bewust
inhetNederlands enmijdenweeen inter-
nationaal karakter. Dat maakt het alleen
maar laagdrempeliger en toegankelijker.”

Parels

Laagdrempelig dus, maar evenzeer: hoog-
staand. Grasduin door vi.be en bots op
parels.Opdeweemoedigemaarhartverwar-
mende liedjes van Love Like Birds bijvoor-
beeld.“Voormijisvi.beheelbelangrijk”,zegt
Elke De Mey, jong, Gents en alter ego van
Love Like Birds. “Soms voelt het een beetje
aan als een vervelend extraatje dat ik ook
nog eensmoetmoet updaten, en het is niet

simpel om op te vallen tussen al die bands.
Maar het trekt veel aandacht van professio-
nelenzoals concertbookers. Endankzij vi.be
werd mijn muziek al op Radio 1 en Studio
Brussel gedraaid.”
De samenwerking met radiozenders

Radio 1 en Studio Brussel werpt inderdaad
steeds meer vruchten af. “Ik schrik er soms
echt van hoe hoog het niveau op vi.be is”,
zegt Bram Willems. Samen met Kirsten
Lemaire knutseltWillems op Studio Brussel
het fel gewaardeerde Select ineen, met elke
avond de rubriek ‘Vi.be On Air’. Willems:
“Een gast kiest uit vi.be drie nummers, en
daar kiezen wij dan een weekwinnaar uit.
Meestal is er nogwerk aan,maar het is toch
welaltijdstraf. Soms ishetmoeilijkomdoor
het bos de bomen nog te zien – intussen
heeft iedereenwel eenprofiel aangemaakt –
maar ik hebwel het gevoel dat het platform
primamarcheert.”
Met ontdekkingen als SX of Teddiedrum

tot gevolg. “Die groepenwaren sowieso wel
boven komen gedreven, maar vi.be is toch
de ideale manier om ze nog sneller te ont-
dekken”, zegt Willems. “Het grote voordeel
is dat groepennumakkelijker uit hun repe-
titiekotkomen, ensnelleropgepiktworden,
dan langs de klassieke weg via de platenfir-
ma.”
Vi.be zelf richt intussen de blik vooruit.

“We zijn momenteel hard aan het werken
aan een volledig nieuwe versie van de site”,
besluit Wemel. “We willen het gebruiksge-
mak en de interactie verhogen, ondermeer
via een betere integratie met Facebook en
Twitter. En we gaan de site openbreken
zodatnogmeer organisatorenhet platform
kunnengebruikenomjongtalentkansente
geven. Streefdoel is om vi.be 2 tegen eind
2012klaar tehebben.”

Vlaamsmuziekplatformvoor jongebands barst na drie jaar uit zijn voegen

MySpace isdood, levevi.be
Veiling vogelgids kan
7,8 miljoen opbrengen
BRUSSELBRUSSEL ● Het duurste boek ter wereld,
TheBirds of America,wordt dezemaand in
New York geveild. Verwacht wordt dat het
ongeveer 5,5 tot 7,8 miljoen euro zal
opbrengen. In het boek van John James
Audubon, uit het begin van de 19de eeuw,
zijn de meer dan 400 vogelsoorten uit
Noord-Amerika te zien die tot dan toe
bekend waren. Het boek bestaat uit vier
delen en van 1827 tot 1838 werden er onge-
veer 200 exemplaren uitgegeven. Vandaag
zijn er nog 120 bekend, 107 in handen van
museaof instellingenen 13 inprivébezit.
In het boek staan 435 handgeschilderde

tekeningen van verschillende vogelsoor-
ten. Het papierformaat is het grootste dat
destijds mogelijk was; Audubon stond
erop dat het boek in groot formaat werd
uitgebracht, zodat hij de vogels zoveel
mogelijkopwaregrootteeninhunnatuur-
lijke omgeving kon afbeelden. Het boek
gaatop20januaribijChristie’s inNewYork
onder dehamer. (VK)

Vlaamse curator maakt
voedselexpo in Den Haag
BRUSSELBRUSSEL ● Food Forward is een opmerke-
lijke tentoonstelling over hoewij in de toe-
komst kunnen omgaan met onze voedsel-
voorziening. De expositie werd door de
Vlaamse curator Karen Verschooren
samengesteld en loopt vanaf 15 januari in
hetmuseumStroominDenHaag.
De toenemende bevolking en de stijgen-

de voedselbehoefte die daarmee gepaard
gaat, verplicht ons om na te denken over
nieuwe, efficiënte en duurzame manieren
om in ons voedsel te voorzien. Karen
Verschooren, curator vanKunstencentrum
Z33inHasselt,heeftoverditonderwerpeen
opmerkelijke tentoonstelling samenge-
steld. Vijf internationale kunstenaars
focussen in de expo op de persoonlijke en
zeer intieme relatie tussen demens en het
voedseldatwe totonsnemen.Verschooren
is ook voorzitter van de beoordelingscom-
missieaudiovisuelekunstenbijdeVlaamse
Gemeenschap. (BELGA)

JOACHIM WEMEL (POPPUNT):

Vi.bewerkterg
lokaal enmijdteen
internationaal
karakter.Datmaakt
het laagdrempeliger

■ Teddiedrum en SX werden vorig jaar door Studio Brussel ontdekt dankzij
vi.be. ‘Het niveau ligt er vaak heel hoog’, zegt Bram Willems van Select.

www.vi.be / ‘Vi.be On Air’ in Select, elke

weekdag van 21u tot 23u op Studio

Brussel.
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