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Vijftien seconden
 playbacken is big
 business in tienerland.
Haar  vrolijke video -
clipjes hebben Stien
 Edlund (16) uit
 Melsbroek niet alleen
als eerste Belgische 
1 miljoen fans op de app
musical.ly opgeleverd,
maar ook een deal met
een platenfirma, een 
tv-contract en een eigen
kledinglijn. «Mijn naam
staat zelfs als merk
 geregistreerd.»

• BRECHT HERMAN •

mensen gingen langskomen, maar
plots stonden ze met vierhonderd man
tot ver buiten de zaal aan te schuiven.»
Intussen volgden er nog meerdere
 fanontmoetingen, met als hoogtepunt
een dag in Bobbejaanland, waar jonge
meisjes tot vijf uur (!) aanschoven om
Stien heel even te kunnen aanraken.
«Eerlijk? Zo lang zou ik zelfs voor mijn
idool Ed Sheeran niet wachten», lacht
de musical.ly-ster. «In het begin vond
ik het vreemd hoe sommigen blij
 waren met een knuffel of selfie, maar
nu geniet ik ervan. Ik krijg een heleboel
brieven en cadeautjes, terwijl meisjes
vertellen dat ze mijn profiel zoeken als
ze hun verdriet willen vergeten. Ook
elke keer ik ga shoppen, komen fans
naar me toe. Of — en dat is minder leuk
— ze achtervolgen me giechelend en
nemen foto’s, maar durven me niet aan
te spreken. Dan stap ik er zelf naartoe
en vraag ik of ze een selfie willen.»
Tieners kijken vol bewondering naar
Stien op en sommigen proberen zelfs
als haar door het leven te gaan. Wie
haar naam op Facebook intikt, krijgt
zes verschillende accounts te zien. Ook
op andere sociale media duiken valse
profielen op. En die zijn niet altijd
 onschuldig. Zo is de familie Edlund een

poos geleden naar de politie gestapt
om aangifte te doen van een Snapchat-
gebruiker die zich voordeed als Stien
en bij fans naar onzedige foto’s hengel-
de. «Plots kregen we boze berichten
van ouders, die dachten dat ik er iets
mee te maken had. Dat is natuurlijk
minder leuk. Gelukkig heeft de politie
de persoon achter dat profiel, een
 tienerjongen, kunnen ontmaskeren.»

Eerst filmpje, dan huiswerk
Wie Stien bezig hoort, gelooft nooit dat
ze amper zestien is. De goedlachse tie-
ner is een spraakwaterval, die zonder
aarzelen en met tonnen flair in feilloze
volzinnen praat — bijna declameert.
Vroeger was het anders, was ze zelfs
behoorlijk verlegen. «Maar ik kan toch
moeilijk beschaamd zijn tegen fans die
vijf uur aanschuiven voor mij? Door
hun complimenten heb ik ook aan zelf-
vertrouwen gewonnen en stel ik me
meer open.» Ze weet dat de verwach-
tingen hoog liggen, maar toch zegt ze
geen druk te voelen. Inspiratie is geen
probleem. Tijd soms wel. Tegenwoor-
dig rinkelt haar wekker tien minuten
eerder, zodat ze als eerste dagtaak haar
likes en berichten kan checken. Ook op
de bus naar school is ze op haar gsm

 gefocust. En als ze thuiskomt, maakt ze
éérst een musical.ly-video, dan pas
haar huiswerk. «Als ik echt iets speci-
aals wil doen, met veel outfits en veel
effecten, ben ik snel één of twee uur
bezig aan een clip van vijftien secon-
den. Het zijn die originele video’s die
het populairst zijn en wellicht mee
mijn succes verklaren. Het is ook
 belangrijk om snel nieuwe hashtags op
te pikken en altijd vrolijk te zijn. Ik zorg
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unnen
we voor de foto’s
 verschillende outfits
van haar eigen
 kledinglijn gebrui-
ken?» Papa Krister
Edlund — zoon van
een Zweedse
 vader — laat als

volleerd manager niets aan het toeval
over. Terwijl Stien voor de cameralens
haar benen in haar nek legt, houdt
Krister de klok in de gaten. Binnen vijf
minuten moeten ze echt wel naar de
tv-studio vertrekken. Zoals zijn vrouw
en hij hun zonen naar de voetbal -
training brengen, spelen ze voor hun
dochter taxi richting interviews en
meet-and-greets. Wisten zij veel, twee
jaar geleden. «We zagen hoe ze met
haar gsm de hele tijd zichzelf filmde,
met haar mond woorden vormend. De
keukentafel liet ze vuil achter en haar
kamer ruimde ze nog nauwelijks op.
Weer een nieuwe verslavende app die
we aan banden moesten leggen — zo
dachten we dus. Tot we in september
2016 een telefoontje van jullie krant
kregen. Of jullie even met Stien konden
babbelen over die populaire app. Toen
hadden we plots door dat ze met iets
groots bezig was.»

En toen ontplofte haar gsm
De applicatie in kwestie is musical.ly,
een sociaal netwerk waar je playback-
filmpjes kan posten. Kies een liedje,
speel het gemakshalve iets trager af, lip
het mee en doe er bij voorkeur nog een
blits danspasje of hippe outfit boven-
op. De app brak twee jaar geleden in
ons land door. Maandelijks zijn er zo’n
60 miljoen ‘musers’ actief, in ons land
vooral meisjes tussen 8 en 16 jaar.
 Omdat een paar vriendinnen er
 enthousiast over waren, maakte ook
Stien een account. «Het was een leuk
spelletje voor wanneer ik me verveel-
de. Als we bij een danswedstrijd iets te
lang moesten wachten, maakte ik
 samen met vriendinnen een filmpje,
meestal heel onnozel. Meer dan één
per week postte ik er niet. Tot ik na
 enkele maanden op een dag wakker
werd en mijn gsm ontplofte. Mijn
 video was uitgelicht door musical.ly,
waardoor ik in één dag 200.000 likes
en 10.000 nieuwe fans kreeg.
 Sindsdien is het niet meer gestopt.»
In een maand tijd kwamen er nog eens
10.000 volgers bij, op den duur werden
het er 100.000 per maand, nu staat de
teller op bijna 1,1 miljoen fans. Stien
trekt grote ogen. «Een miljoen mensen,
ik kan me dat niet voorstellen! De
 eerste keer dat ik besefte dat ik
 misschien een beetje populair werd,
was toen ik met enkele andere musers
een zaaltje had gehuurd voor een
meet-and-greet. Ik dacht dat er twintig

dat ik elke dag een nieuwe video post,
want mijn fans verwachten dat.» Soms
is dat er eentje uit haar voorraad, want
Stien gaat ook twee keer per week
 dansen en heeft drie trainingen voor
sport aerobics — zilver op het BK sport
aerobics bemachtig je niet zomaar. En
oh ja, ze moet ook nog studeren als ze
volgend jaar in Latijn-wetenschappen
wil afzwaaien. Papa Krister: «Tijdens
de examens moet ze haar gsm beneden
laten als ze op haar kamer zit te
 blokken, ze beseft zelf dat dat nodig is.»
Stien knikt. «Haar resultaten zijn goed,
maar zonder musical.ly konden ze nog
beter zijn.» Stien fronst. «Mijn punten
zijn nu toch niet minder dan een paar
jaar geleden?», reageert ze.

Geen zorgen om zakgeld
Ze beseffen beiden wel dat een hoger
diploma een must is en dat musical.ly
snel passé kan zijn. Daarom is Stien
steeds actiever op YouTube — 56.000
abonnees heeft ze al. Daar geeft ze een
inkijk in haar leven of legt ze uit hoe je
het best slijm — die andere rage bij
 tieners — kan maken. Daarnaast ligt ze
nog onder contract bij VTM Kids,
 waarvoor ze wekelijks een vlog maakt,
en bij Warner Music Benelux. Die
 platenfirma begeleidt Stien en vraagt
haar af en toe vriendelijk om een film-
pje te maken op muziek uit eigen stal.
Alsof dat nog niet volstaat, heeft ze ook
een webshop met fanmerchandising,
zoals gsm-ventilatoren, fidget spin-
ners, selfiesticks én sinds kort ook een
eigen kledinglijn. «Mijn naam staat
zelfs als merk geregistreerd. Dat is re-
delijk groots, maar ik vind het heel leuk
en ben niet van plan snel te stoppen.»
Ook financieel vaart ze er wel bij, al
houdt ze zich daar zelf niet mee bezig.
Op precieze bedragen wil haar vader
niet ingaan, «maar laat ons zeggen dat
ze er op termijn haar boterham mee
zou kunnen verdienen als ze zo verder
doet. En intussen hoeft ze zich geen
zorgen te maken om zakgeld. (lacht)»

www.stienedlund.com

VLAAMSE STIEN EDLUND (16) IS EEN TIENERIDOOL DANKZIJ APP MUSICAL.LY
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1  miljoen  fans,  
eigen  kledinglijn  

en  deal  met  
platenfirma.

In de filmpjes die ze post,
playbackt en danst Stien
mee op bekende liedjes. 

Ze heeft ook een webshop
met merchandising.


