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INTERVIEW
Ich habe sehr viel Respekt vor Rose Ouahba. Die
Frauen, die ich berate, wissen es ganz besonders zu
schätzen, daß eine Fondsmanagerin wie sie auch das
Ruder stets fest in den Händen hält, mitunter in den
schlimmsten Stürmen. Das Team von Carmignac
Gestion hat durch seinen beeindruckenden Erfolg
nicht den Sinn für die Realität verloren.
Ute Regina Voß, vermogensbeheerder, Duitsland
Mail ontvangen op 5 oktober 2010

Ik heb veel respect voor Rose Ouahba. De vrouwen die ik o.a.
adviseer waarderen het vooral dat een beheerder als zij op
deze manier aan het roer staat, soms in de zwaarste stormen.
Ondanks het indrukwekkende succes van Carmignac Gestion
houdt het team de beide benen op de grond.

Señor Carmignac, soy un pensionista que
fui mecánico, y gracias a usted soy un
poco más feliz porque mi pensión es baja
y he invertido mis ahorros en sus fondos.
Gracias a usted mi esposa y yo esperamos
tener un futuro mejor. Mientras viva le
estaré agradecido.
Francisco Guijarro Sánchez, gepensioneerde, Spanje
Mail ontvangen op 7 september 2010

Meneer Carmignac, ik ben een gepensioneerd
monteur en dankzij u ben ik gelukkiger. Ik heb een
bescheiden pensioen, maar ik heb mijn spaargeld
in uw fonds geïnvesteerd. Dankzij u kunnen mijn
vrouw en ik een betere toekomst tegemoet zien.
Zolang ik leef zal ik u dankbaar zijn.

Egregio Signor Carmignac… Come sta? Siamo pieni
zeppi di fondi Carmignac e questo ci ha consentito
di salvare la faccia e il portafoglio! Per tutti quei
clienti che hanno creduto in Lei ci sarebbe la possibilità di avere delle mascotte Carmignac da mettere
sul comodino e da accarezzare prima di andare a
dormire? L’abbraccio e grazie di esserci per noi!

Foto's: Patricio Estay / Nazca Pictures Communication -

Mario Compagnucci, vermogensbeheerder, Italië
Mail ontvangen op 15 december 2008

Geachte heer Carmignac... hoe maakt u het? Wij hebben veel
geld in Carmignac-fondsen belegd en konden daardoor ons
gezicht en onze portefeuille redden! Kunt u aan alle cliënten
die in u hebben geloofd een Carmignac-mascotte geven die ze
dan op hun nachttafel kunnen zetten en voor het slapengaan
eventjes kunnen aaien? Vriendelijke groeten en bedankt dat u
er voor ons bent!

Voor Ute, Francisco, Mario en voor al haar cliënten heeft Carmignac Gestion een
waaier van 18 fondsen* ontwikkeld die in 50 financiële centra zijn belegd en vandaag
50 miljard euro beheerde activa vertegenwoordigen.
Getuigenissen gepubliceerd met de
toestemming van de auteurs ervan

* Bezoek onze website, of vraag uw financieel adviseur om
een lijst van Carmignac Gestion fondsen die beschikbaar
zijn voor uw land.

65, bd Grande-Duchesse Charlotte
L-1331 Luxembourg
Voor alle extra informatie,
kunt u Carmignac Gestion Luxembourg contacteren
op +352 46 70 60 52 / www.carmignac.be
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DE TECHNOCRAAT

Onder de banier Spot On Denmark zet de AB de Deense popmuziek in de schijnwerpers.
EFTERKLANG schaart er voor de gelegenheid zes Efterkids aan zijn zijde.

‘We willen meer muziek op school
omdat we meer rockbands willen’
VA N O N Z E M E D E W E R K E R

TOM ZONDERMAN
BRUSSEL Spot On

Denmark
is een minifestival dat de Ancienne Belgique organiseert in samenwerking met het Deense
showcasefestival Spot. Dit jaar
zijn ze aan de vierde editie toe,
met een affiche waarop de Deense pop zich van zijn avontuurlijkste kant toont. The Kissaway
Trail, Cody en Chimes & Bells
doen misschien niet meteen een
belletje rinkelen, maar Efterklang moet u wel kennen.
De band uit Kopenhagen bracht
dit jaar zijn derde album uit, Magic chairs, waarop het zijn hermetische huwelijk van pop, elektronica en klassiek wat breder
opengooide met goed in het oor
liggende melodieën en fijnbesnaarde harmonieën. Om hun
feeërieke pop nog wat meer vleugels te geven, roept Efterklang in
de AB hulp in van enkele Efterkids.
Efterkids is een project waarbij
de groep overal ter wereld jonge
muzikanten zoekt om hen live bij
te staan. Voor hun Brusselse concert vond de Efterklang die in de
muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem, waar kinderen
vanaf heel jonge leeftijd muziek
leren spelen. De zes violisten en
cellisten die mee op het podium
mogen zijn allemaal jonger dan
elf jaar, maar studeerden de ingewikkelde partituren toch in.
‘We hebben speciale strijkersarrangementen voor kinderen geschreven’, zegt Rasmus Stolberg,
de manager en bassist van Efterklang, en de beheerder van hun
eigen Rumraket-label. In de AB
zullen ze samen ‘Natural tune’ en
‘Full moon’ spelen, twee songs Efterklang: ‘Door muziek te leren, ontwikkel je niet alleen jezelf, je
van Magic chairs, waarvan je de maakt er de school leuker door, het scherpt je sociale vaardigheden en
arrangementen als lespakket van vaak ga je ook beter presteren voor andere vakken.’ © Luca Venter
hun site kunt downloaden.
Is Efterkids meer dan een leuk rockbands willen. Er zijn al
hadden we met drie koren en
veel rockgroepen natuurlijk,
extraatje?
meer dan dertig gastmuzikan‘Ja. Met Efterkids willen we de maar er kunnen er gerust nog
ten gewerkt. Het was een huzaaandacht vestigen op muziek- wat meer bij (lacht)!’
renstuk om dat allemaal in eleducatie op school. Een nieuw
kaar gedraaid te krijgen. We
onderzoek heeft aangetoond dat
hebben anderhalf jaar in de
in de helft van de scholen in Destudio gezeten. Magic chairs
nemarken geen muziek meer geis daar zeker een reactie op,
geven wordt, meestal door tijdswe wilden iets maken dat de
gebrek, en die tendens willen we
sfeer van onze liveband uitcounteren.’
straalde.’
‘Door muziek te leren, ontwikkel
Mikten jullie stiekem ook op
je niet alleen jezelf, je maakt er de
een breder publiek?
school leuker door, het scherpt je
‘Vroeger waren we echt bang
sociale vaardigheden en vaak ga
van popmuziek, we wilden er
je ook beter presteren voor andezover mogelijk van wegblijre vakken.’
ven. Maar nu beseffen we dat
we er wel van houden. Van
De muziek die jullie maken doet
mijn favoriete albums, hoe
vermoeden dat jullie zelf klassiek
weird ze ook zijn, vind ik de hits
geschoold zijn.
Moet je ervaring hebben om
eigenlijk toch altijd de beste
‘Veel mensen denken dat, maar een Efterkid te worden?
songs (lacht).’
niemand van de groep heeft ooit ‘Voorlopig moet je goed viool,
enige muzikale opleiding op cello of altviool kunnen spelen,
hoog niveau gehad. We hadden maar in de toekomst hopen we
Efterklang speelt met zijn Efterkids
gewoon het geluk dat we een paar Efterkids te kunnen verbreden
vanavond in de Ancienne Belgique
goede leraars hadden die ons sti- naar iedereen die wil meedoen.’
tijdens het Spot On Denmark-festimuleerden om creatief te zijn,
val. Op 25 november in Hasselt en
Gek eigenlijk dat jullie er extra
niet enkel om muziek te spelen muzikanten bijhalen. Ik dacht
op 26 november in Roeselare.
maar ook om iets te maken.’
dat jullie met ‘Magic chairs’ net
‘Met dit project willen we meer meer wilden vereenvoudigen.
- ONLINE
muziek op school omdat we meer ‘Op Parades, onze vorige plaat,
www.efterklang.net

‘Vroeger waren
we bang voor
popmuziek, we
wilden er zover
mogelijk van
wegblijven’

DOMINIQUE DECKMYN

MURDOCHS IPAD-KRANT
Begin volgend jaar lanceert Rupert Murdoch The Daily,
de eerste krant die exclusief voor Apples iPad wordt gemaakt.
Krijgt de man gelijk, en wordt dat apparaat inderdaad de
‘redder’ van de krantenindustrie? Dat lijkt mij te hoog gegrepen – de problemen van de krantenindustrie zijn net iets te
fundamenteel om door één toestel (zelfs een ‘magisch’ toestel) op slag te worden opgelost. Maar kan The Daily een succes worden? Tja, waarom niet?
Murdoch probeerde eerder dit jaar om zijn websites af te
sluiten met een betaalmuur. Dat is helaas zoals proberen de
tandpasta weer in de tube te duwen. Op de iPad, daarentegen, is een ietwat andere cultuur aan het groeien: eentje
waarbij mensen graag een paar euro betalen in de veilige,
toegankelijke App Store, als ze daarvoor iets in de plaats krijgen dat goed werkt en een vlotte gebruikservaring biedt.
Murdoch rekent daarop.
Opmerkelijk is dat The Daily naar verluidt 1 dollar per week
gaat kosten. Veel minder dan toegang tot The Times op het
web, die 1 pond per dag kost. Dat lijkt onlogisch – het suggereert dat Murdoch de gebruikservaring op het web waardevoller vindt dan de iPad-ervaring, precies het tegendeel van
wat hijzelf beweert. Maar misschien wedt de oude vos gewoon op twee paarden: wordt het niks met die betaalmuur
voor The Times – en daar begint het toch een beetje naar uit
te zien – dan heeft hij nog dat iPad-ijzer in het vuur.

Over de politieke kleur is niets
gezegd, maar het is een veilige
gok dat ‘The Daily’ zich ter
rechterzijde zal situeren
News Corp belooft een mix van kwaliteitskrant en tabloid.
Aangezien de krant speciaal voor tablets wordt gemaakt, zullen er heel wat foto’s en video’s (wellicht van de eigen Fox-tvstations) op te zien zijn. Over de politieke kleur is niets gezegd, maar het is een veilige gok dat The Daily zich ergens ter
rechterzijde zal situeren. En dat alles gemaakt met een redactie van een honderdtal mensen. Die combinatie kan een
interessant product opleveren, of een totale ramp. Als het
goed gemaakt is, kan Murdoch er behoorlijk aan verdienen.
Wordt dit nu de grote ommekeer voor de media? Dat betwijfel ik. We weten vandaag absoluut nog niet hoe de nieuwe
markt voor tablets zich verder zal ontwikkelen. Stel dat tabletsystemen straks op grote schaal doorbreken – iets wat we
nog lang niet zeker weten. De huidige iPad-gebruikers behoren tot een jonge, goed verdienende elite. Díe is blijkbaar bereid te betalen voor goede content. Ook al is vergelijkbare
content op het web gratis. Maar de mensen die volgend jaar
een goedkopere tablet kopen, nemen die dat gedrag zomaar
over? Murdoch en met hem de hele krantenindustrie hopen
van wel. Maar dat zou ik toch maar even afwachten.
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