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INTERVIEWS

THALISA DEVOS

FOTO’S

NOORTJE PALMERS

DEMUSERS

Wie is het beroemdst:
Beyoncé, of Lisa en Lena?
Luidt uw antwoord Beyoncé,
dan bent u duidelijk de
vijftien voorbij.Want
voor tieners gaat niks of
niemand boven deDuitse
tweeling, wereldsterren
geworden dankzij een
populaire smartphone-app:
Musical.ly. Een hype onder
tieners, metwereldwijd
honderdduizenden volgers en
likers. En ook sterren van bij
ons.Meet de Vlaamsemusers.
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Musical.ly? Wie een
tiener in huis heeft, is
mee. En die heeft inmid-
dels meer problemen dan
ooit om dochter of zoon
van die smartphone af te

krijgen. Wie zonder tieners
zit, zucht ongetwijfeld:
Musicawadde? Musical.ly
is een smartphone-app die
je toelaat om videoselfies
van 15 seconden tot

1 minuut op
te nemen, en
die dan te delen
met andere gebruikers.
Zeg maar: playbacken op
je smartphone, terwijl je

gekke bekken trekt.
Net zoals bij Face-

book of Instagram kun
je video’s liken – hier via
een hartje – en een heel
netwerk opbouwen.

Musical.ly werd in au-
gustus 2014 in Sjanghai
gecreëerd door Alex
Zhu en Luyu Yang.
Zij wilden eerst een sociaal
netwerk opbouwen rond

Stienheeftgenoegaanhaarvoor-
naam.Mensenwetenwieze is.
Opstraatenonline.Methaar
675.000volgers,andcounting,
iszedeallergrootstevanons land
opMusical.ly.ZeheefteenHowto-
boekuiteneenmerchandiselijn.
Vanrozetruienmethaarnaamen
haarsloganBeyourselferoptot
rugzakken,armbandjes ensmart-
phoneaccessoires.Zesteekter
haareigenideeënin, papaKrister
managetdebusinessmeeachterde
schermen.

“Ik ben anderhalf jaar geleden begon-
nenmetMusical.ly.Met af en toe eens
een dans- of een wedstrijdfilmpje.
Vandaag is het een pak intensiever.
Ik ben er veel meer mee bezig. Steek
echt moeite in speciale effecten of
de techniek van mijn filmpjes. Daar
kruipt meer tijd in, zo’n twee uur per
dag, maar het levert ook meer likes
op.Meer dan de heel eenvoudige film-
pjes,merk ik. Ikweet intussenookwat
werktenwaar ikgoed inben.”
Haar leven draait, in de week en het
weekend, rondMusical.lyenalles

wat daarbij hoort.
“Ik dans en doe
aan sportaerobics,
er zijn meetings en
er is mijn kleding-
en merchandiselijn.
Mijn slogan heb ik
zelf bedacht en veel
van de printswaren ook
mijn idee. Ik weet goed
wat ikwil. ”
Hoe gaat ze met dat
succes om? “Mijn

accountgroeitnogelkedag. Somsmet
zo’n 1.000 volgers. Ik zou er graag een
miljoen hebben. Ik probeer er niet te
veel over na te denken hoeveel men-
sen dat zijn. Het blijft moeilijk om te
vatten.Maar het is heel fijn.Mijn doel
is om bekend te worden. Dus extra
volgers zijn een bevestiging. Vandaag
doe ik het vooral goed bij kinderen, al
heb ik ook oudere fans. Daaraanwil ik
nogwerken.”
Intussen laat ze het allemaal op zich
afkomen. “Ik ben de grootste van ons
land. Dat wekt soms jaloezie op en
lelijke reacties. Ik negeer dat gewoon
en houme bezigmet de positieve din-
gen. Zoals Lisa en Lena.” De Duitse
tweeling waar ze naar opkijkt, die
Musical.ly-filmpjes verkoopt voor
concertprijzen: 50 euro voor een
Musical.ly- filmpje van 10 seconden
met een enthousiaste mede-muser
en fan. Zo ver gaat het bij haar niet.
De ticketprijzen op een meeting met
andere musers, een bijeenkomst
waar fans voor een paar euro een foto
of een Musical.ly-filmpje met hen
kunnen maken, schommelen rond

enkele euro’s. Wat vindt ze van
de vergankelijkheid van haar
tijdrovende bezigheid? “Ik
weet niet of dit voorbij zal
zijn binnen vijf jaar, maar
besef wel dat het kan. Het
zou jammer zijn. Al zijn

er ook andere
dingen. Zoals
YouTube. Ik

droom ook van
een eigen kle-
dingmerk.” Iets
waarzevandaag
al stevigaanwerkt
en inslaagt. “Maar
ikwilookarchitect
worden.Zelfdingen
ontwerpenencreëren.
Eenbeetjezoalsop
Musical.ly.”

Dezusjeshebbenhungrotebroer
bijdiehethele interviewende
fotoshoot langmaking-ofbeeldjes
zalschieten.Hijheefthennetook
eenmanagergeregeld.Omde
sponsorcontracteneninterviews
tebeherenenorganiseren.

“We zijn intussen twee jaar bezig
op Musical.ly. In het begin vonden
we het maar grappig en raar. Eerst
deden we het apart, nu samen. Een
idee dat we bij de Duitse Lisa en
Lena,ookzusjes,haalden.”

Dansen is een hobby, later een
bekend dj-duo vormen een droom.
“Vandaag hebbenwe96.000 volgers
enzijnwegekroond.Debeloningdie
je krijgt vanMusical.ly zelfwanneer
je account waarachtig en gecheckt
is. Die volgers zijn belangrijk. Het is
ons bereik.We hebben een serieuze
boost gekregen toenwe enkele film-
pjes met Ian Thomas gepost heb-
ben.Maarwebeseffen ook dat Stien
er600.000heeft.”

“Mijndoel is
ombekend
teworden”

@stien_dd @nourandfatma

Detiener-
ragedie

maarblijft
duren

Nour Daghbouj (16),
kantoor en verkoop &
Fatma Daghbouj (15), handel,
Antwerpen, 96.000 volgers

“Onzebandals
zussen iserdoor
versterkt”

Stien Edlund (16),Melsbroek, Latijn-wiskunde,
675.000 volgers,www.stienedlund.com



9

het doorgeven van kennis
via korte filmpjes. Tot Zhu
op een trein vol tieners zat.
Hij zag dat ongeveer de
helft van hen naar muziek
zat te luisteren, terwijl de

andere helft foto’s en vi-
deo’s aan het maken was,
met de luidspreker aan om
zo ook muziek te kunnen
toevoegen. Kon hij dat met
elkaar verbinden? Inmid-

dels zijn er al meer dan
200 miljoen musers
(zo heten de gebruikers
van de app), waarvan er
60 miljoen maandelijks
minstens een keer actief

zijn. Dagelijks worden er
zo’n 13 miljoen nieuwe
video’s geüpload. Cijfers
waar geld in zit. Begin
november werd Musical.ly
overgekocht door het

Chinese Bytedance Tech-
nology voor een bedrag
tussen de 800 miljoen en
1 miljard euro.
Musical.ly zorgt ervoor dat
online beroemd zijn nu

Ze zijn verlegen, deze meisjes.
Spreken zacht en zijn bescheiden,
hebben even tijd nodig om op gang
te komen. Mooi zijn ze ook. Niet
onbelangrijk bij dit medium waar
uiterlijk een grote rol speelt. “Onze
outfits stellen we samen nadat
we een nummer gekozen hebben.
Daarna maken we samen de chore-
ografie. Daar kunnenwe tot een uur
mee bezig zijn, soms gaat het in vijf-
tien minuten. Dat maakt dat we op
een gemiddelde dag zo’n anderhalf
uur op Musical.ly zitten. Een half-
uur rondkijken, een uur zelf creë-
ren.”
Wat is er nu precies zo leuk aan de
app enwatmaakt een filmpje goed?
“Lachen!Doenwe zelf, in onze film-
pjes, maar ook anderen gelukkig
maken is belangrijk. De lieve reac-
ties die we krijgen zijn heel leuk.
De negatieve zijn er ook, maar daar
trekken we ons niet veel van aan.
Onze band als zussen is erdoor ver-
sterkt. Die is altijd goed geweest,
maarMusical.ly heeft ons toch ook
dichter bij elkaar gebracht. Daar
zijn we onze fans dankbaar voor.”
En naar de toekomst toe? Ze focus-
sen op verschillende kanalen, want
zeweten dat de dingen voorbijgaan,
knikken ze instemmend. “Eerst op
naar de 100.000 volgers. En intus-
sen ons YouTube-kanaal verder uit-
bouwen.”

Thema
meetde
musers
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de grootste tienerdroom
is. En het mooie: je hoeft
er niks voor te kunnen.
Kijk maar naar Lisa en
Lena, een Duitse tweeling
van 15, die wereldwijd zo

ongeveer de populairste
helden van Musical.ly zijn,
naast de Amerikaanse
sterren Ariel Martin (Baby
Ariel, 16 jaar) en Jacob
Sartorius (15 jaar). Lisa

en Lena
maakten in
2015 hun eerste
Musical.ly-videootje en
hebben inmiddels meer
dan 24 miljoen volgens op

Musical.ly en
12 miljoen op Insta-

gram. Ze hebben een
eigen kledingcollectie
(J1MO71), die verkocht
wordt via een eigen

webshop, en brachten ook
al een eerste single uit.
Begin november was de
tweeling even in ons land.
Tickets voor hun “optre-
den” in het Antwerpse

LauraenLouisezijndenuchter-
stevanallemeisjes.Musical.ly is
leuk,het iseenfijnehobby,maar
erzijnnoginteressantedingen
omtedoenals jeveertienbent.Ze
zijnalvriendinnensindszehet
zichkunnenherinnerenenhebben
altijdsamengedanst.Eengedeeld
accountwasbijna logisch.

“LouiseXLaura bestaat intussen
anderhalf jaar, maar we doen het
eigenlijk pas intensief sinds een half-
jaar.Het is gewoonerg leukomditmet
zijn tweeën te doen. Om samen liedjes
te kiezen, pasjes te bedenken en een
outfit te kiezen. Die moeten op elkaar
afgestemd zijn. Dat is heel belangrijk
opMusical.ly.”
Hoeveel ze ermee bezig zijn, is afhan-
kelijk van hoeveel ze elkaar zien. Een
nadeel als je rekening moet houden
met een partner. “Vroeger zaten we
op dezelfde school en postten we

dagelijks iets, vandaag is dat zo’n drie
keer per week. Zelf scrollen doen we
een tweetal keer per dag. Dat valt dus
goed mee. We kunnen onze creativi-
teit kwijt in deze app. Zowel op dans-
vlak, maar ook door fijne effecten die
we in de video’s kunnen steken. Je
moet muzikaal op de hoogte zijn van
de meest populaire muziek van het
moment. Van Justin Bieber of Selena
Gomez.”
Wat is hun groter doel met deze app?
“Een miljoen fans halen zou wel fijn
zijn. Ze zijn lief, onze fans. Voor hen
doen we het. We krijgen veel reacties
van mensen, krijgen cadeautjes en
tekeningen,wordenherkendopstraat
en onze meetings zijn een succes. We
worden uitgenodigd voor filmpremiè-
res en krijgen kledij opgestuurd. Als
we nog even mogen dromen, worden
we graag uitgenodigd door Musical.ly
zodat we op hun beroemde fotomuur
komen.”

Hetallereerstewatopvaltals
Steffiarriveertopdeset, ishaar
stem.NeteenDisney-stemmetje,
eigenaaneenmeisjevanveertien.
Maarvergis jeniet.Het ishaar
menens.Ophaaraccountgooit
Steffimetgemakeenbeeninhaar
nekenplooitzezichinposeswaar
slangenalleenstiefmoederlijk
naarkunnenkijken.

Mama en papa zijn mee. Die vertel-
len hoe ze zelf overdonderd zijn door
het succes van hun dochter. En hoe
ze dagelijks herkend wordt op straat
door wildvreemden. “Mijn allereer-
ste filmpjes heb ik offline gehaald.
Komediefilmpjes waarin ik grappig
probeer te doen. Nu schaam ik mij
daarvoor. Vandaag vind ik het leuk
dat ik mezelf ben op Musical.ly. Ik aap
geen mensen na, maar doe mijn eigen
ding.”
Ze danst al van haar vierde. Disco,
modern en street. Zo’n twaalf uur
per week. Niet verwonderlijk dus dat
haar account bulkt van de dansfilm-
pjes. “Ik droom ervan ver te raken
met Musical.ly. Gevraagd te worden
om achtergronddanseres te zijn bij
Studio 100 of bekende mensen. Zoals
Miss Jayden B, een meisje van twaalf
dat bij Millennium danst, de bekend-
stedansschoolvandewereld.”
Haar droom neemt ze serieus. Ze is er
dan ook de hele dag mee bezig. “Als ik
niet op school ben, werk ik aan mijn
account. Ik sla liedjes op, zoek naar de
tekst zodat ik lip sync kan doen, doe
comedy-ideetjes op, of film mezelf om
bij te leren en goede dingen te kunnen
posten.Musical.ly isplezier.Mijn fans
zijn een soort van familie geworden.
Ikword intussenelkedagherkend.”
De meeste reacties zijn heel positief,
vertelt ze, maar er is ook een scha-
duwkantje. “Op school hoor je erbij

Detiener-
ragedie

maarblijft
duren

@louisexlaura

@steffimercieke

“Eenmiljoen
fanshalenzou
wel fijnzijn”

Laura Kumpen (14), economie, en Louise Bussé (14),
modernewetenschappen,Hasselt, 176.600 volgers

Steffi Mercie (14), sociaal-
technischewetenschappen,
Wilsele, 323.000 volgers
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Zuiderpershuis waren in
geen tijd de deur uit. Wie
53 euro betaalde, mocht
vlug een filmpje met hen
opnemen.
Een app die megapopulair

is bij tieners? Het spreekt
vanzelf dat bedrijven de
weg naar Musical.ly ook
gevonden hebben. Heel
wat muzieksterren pro-
moten er hun nieuwste

singles en adverteerders
proberen er hun producten
te promoten bij een ge-
neratie die niet meer leest
of naar de radio luistert.
Musical.ly-beroemdheden

kunnen geld verdienen
door deals met grote
bedrijven te sluiten, maar
ook via de livestreaming-
app Live.ly. Daar kunnen
fans “cadeautjes” kopen,

die als pop-ups opduiken
tijdens zo’n livemoment.
Hoe meer je betaalt, hoe
groter je pop-up en hoe
groter de kans dat je held
jou opmerkt. (hmp) 

als je veel likes hebt. Mensen die dat
niet hebben, zijn jaloers, horen er
niet bij of vinden het kinderachtig. De
Belgischemusers vormen een hechte
club, dat helpt. Niet alleen mensen
met een kroontje mogen erin. Wij
organiserensamenmeetings.”
Het aantal volgers vindt ze fijn, de
likes ook. Die zijn belangrijk. Vragen

over de oppervlakkigheid van vele
filmpjes of het medium op zich, stelt
ze zich niet. “Ik ben niet altijd even
gelukkig.Maardan film ikmezelfniet.
Mensen kennen me alleen als ik lach
en dat is goed. Net zoals ik geen film-
pje maak als ik een puist heb.” Wel
denkt ze aan de toekomst. “Ik ontwik-
kel ook eenYouTube-kanaal.We zien
al een uitval bij Musical.ly. Mijn vol-
gers zijn ook voornamelijk kindjes.
Met YouTube zal mijn bereik bij de
volwassenen ook groterworden. Ik
ben al populair, maar hetmag nog
watmeerzijn.”

“Mensenkennen
me alleenals ik
lachendat isgoed”

Thema
meetde
musers
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Hand Relief
van Aveda,
30 euro.
Lekker rijke

formule die je
handen intens
voedt en zacht
maakt. Je moet
wel van de
kruidige geur
houden.

Winter ishere
InWesterosmoes-
tenzewachten
toteen ijsdraakde
Muurneerhaalde,
ikkan letterlijk
vanmijnhuidafle-
zendatdewinter
isgearriveerd.
Wanneerdeeerste
blaadjeszelfsnog
nietvandebomen
zijngevallen,
krijg ikal lastvan
extreemdroge,vaak
jeukendeplekjes
opmijn lichaam.
Hét tekendatmijn
atopischehuidde
komendemaanden
moetoverschakelen
opeennogrijkere
lichaamsverzor-
ging.
Ookals jehuideer-

der lowmaintenance
is, verdientzewat
meeraandacht inde
kouderemaanden,
wanneerzemak-
kelijkeruitdroogt
doordrogere lucht,
windenextreme
temperatuurver-
schillen.Vertrouw
opvoedende ingre-
diëntenalskarité-
boter, glycerineen
natuurlijkeoliënen
opdoucheproduc-
tendiedehuidzacht
reinigenenniet
verderuitdrogen.
Mijnallergiehuid
moetrekenenop
productenuitde
apotheek,maardou-
cheproductenvan
natuurlijkemerken

zijnookeenaanra-
der (enruikendoor-
gaans lekkerder).
Omtevoorkomen
datmijnhuider
onderallekleding-
lagenvaalgaatuit-
zien, scrub ikeens
perweekmeteen
suikerscrub, liefst
eentjewaarinolie
verwerktzit zodat
iknadedouche
nietmeerhoef te
hydrateren.Zout
werktookprima,
maarkanprikkenop
wondjes.En ikgade
deurnietuit zonder
eengoede lipbalsem
enhandcrème.Laat
diewinterprikmaar
komen.Liefst
zonder ijsdraak.

Slechtnieuws
Kapperskrijgensomsmensenoverde
vloermeteendwangmatigegewoonte.
Zebijtenopeenstrenghaaralszener-
veuszijn,draaien lokjes rondhunvinger,
enzovoort.Als jebijt, veroorzaak jegrote
schade.Jehaarbreektopverschillende
plaatsenaf.Enhetslechtstenieuws?
Deschade isniet teherstellen.Vooreen
ietskorterecoupekiezenkanhelpen.

Kaleplekken
Hetprobleemwordtergerals jedwang-
matigaan jehaar trektenerzelfskale
plekkenontstaan.Deoorzaakkanvan
psychologischeaardzijn,dus ishet raad-
zaamomeenspecialist terzake teraad-
plegen.Psychologenwetenhoezedeze
gewoonteskunnenafleren. Indepraktijk
heb ikalmeegemaaktdateen jongetje
zijncoupegemillimeterdmoesthouden
omhetuittrekkenaf te leren.Drastisch.

Teenthousiastebaby?
Hebjeeenenthousiastebaby inhuisdie
weleensaan jehaar trekt?Alshij zacht-
jes trekt, kanhetgeenkwaad.Het iserger
alsdehaarwortels loskomen.Geennood:
hethaarkomtallemaal terug,maar jezit
welmetvervelendekortehaartjesdie
nogeenhelewegtegaanhebbenomeven
langtewordenalsderest.Met je lokken
ineenstaartjeben je jeoogappel teslim
af.

Snellervettig
Voordedamesdieopkantoorconstant
een lokje rondhunvingerdraaien: jul-
liedoetnietveelverkeerd.Alleenzul je
merkendat jehaarveel snellervettig
wordtdannormaal.Door jehaarwrijven
heefthetzelfdeeffectomdat jevetvan je
hoofdhuidverspreidt.

Ik bijt op
mijn haar,
wat kan ik
doen?

Mail je vraag naar nbmagazine@nieuwsblad.be
www.clientology.be
Instagram: @jochenclientology

Beautygeheim Sugar & Oil
Body Scrub van Kneipp,

9,99 euro. Suiker maakt dode
huidcellen los, argan-, marula-,

wonderboom- en olijfolie
hydrateren, de geur doet

denken aan zonnigere oorden.
Een koopje bovendien.

Precious Bath Oil
van RainPharma,
29,95 euro.
Amandel-,
avocado-,
calendula- en
druivenpitolie
dragen bij tot
een zachte huid.
Ook onder de
douche. Parfum-
loos, maar je
kunt essentiële
olie toevoegen.

Rêve de Miel Ultra-
Nourishing Lip Balm van
Nuxe, 12,50 euro. Geen

petrolatum, wel bijenwas en
honing. Toen geen enkele

lipbalsem effect had, hielp
deze mijn lippen erbovenop.

Cérat Xémose Kalmerende
Vetinbrengende Verzorging

van Uriage, 16,79 euro.
Esthetisch onaantrekkelijke
pot, heerlijke inhoud. Deze

parfumloze crème met 25 pro-
cent karité verhelpt als enige

de droge plekjes op mijn huid
en verzacht onmiddellijk.
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