
Tussen de wriemelende haaien stelde Jan 
Moortgat, hoofdredacteur en uitgever,  zijn 
nieuw jaarboek LOOK 2005 voor aan de 
pers. Het is een opmerkelijke uitgave, uniek 
voor Vlaanderen. Jong talent schreef over 
kunst, cultuur, wetenschap, literatuur, sport, 
politiek, fotografi e en fi lm. Zowel educatief 
als ontspannend, met een perfecte balans 
tussen woord en beeld. 

Nieuw, Anders en Gedurfd.

Boeiende artikels, daar draait het natuurlijk 
allemaal om.  Interviews met spraakmakende 
Vlamingen, kritische analyses, beklijvende 
reisverslagen uit verre landen en essays 
geven feilloos de nieuwste tendensen en 
trends weer. Met een kritisch oog en een 
creatieve pen schrijft de redactie over 
hippe internethypes, de toekomst van de 
grootmacht China en de kunst van Luc 
Tuymans. Objectieve analyses, creativiteit 
en esthetiek, dat zijn de maatstaven van 
LOOK. Geen cynisme, al mag het vleugje 
humor niet ontbreken. Diezelfde maatstaven 
gelden voor de foto’s en tekeningen.  De 

adembenemende fotoreportages laten 
je andere culturen en exotische landen 
als Mongolië, Sri Lanka en Siberië zien en 
tekenen je een portret van aanstormende 
Vlaamse fotografen en kunstenaars. De foto’s 
vormen steeds een mooie ondersteuning 
voor de artikels.

In interviews vertellen Jef Vermassen, Martine 
Tanghe, Jo Lernout, Robbe De Hert, Luc Van 
Lierde, Inge Vervotte en Michel Verschueren 
openhartig over hun leven en hun dromen. 
Luc Van Lierde legt uit waarom hij nog jaren 
lang grote prijzen zal winnen, Jo Lernout 
stelt zijn nieuwe project voor, Inge Vervotte 
laat ons even in haar drukke agenda kijken 
en Robbe De Hert droomt over de fi lm die 
hij altijd al wilde maken. 

Verder onderzocht de redactie van LOOK de 
meest verscheiden trends en issues, van de 
politiek van Poetin tot de nieuwste doorbraken 
in de ruimtevaart. Is de economische toe-
komst van China wel zo rooskleurig? Het 
hippe stripgenre manga, is dat kunst of pulp? 
Waarom plegen vrouwen moord? En wat 

houdt de Vlaamse modellen ’s nachts wakker? 
Wetenschap, cultuur, sport, politiek, fi lm… 
niets ontsnapte aan het scherpe oog van 
de redactie.

Ook literatuur kreeg een plaatsje in LOOK, 
met het sterke kortverhaal Girl-Jacking. 
Anne Provoost praat honderduit over haar 
nieuwe boek en het schrijverschap. LOOK 
lichtte ook op een speelse manier de trends 
van de boekenbeurs door. En met Moeilijke 
woorden, makkelijk gezegd kan u testen of 
u uw moedertaal wel beheerst.

LOOK 2005 zorgt in zijn genre voor een 
nieuwe leeservaring. De artikels zijn 
eenvoudig, vlot en bondig geschreven. En 
samen met de overzichtelijke lay-out, de 
grote verscheidenheid aan onderwerpen 
en de prachtige foto’s maakt dit alles van 
LOOK een leerrijk en onderhoudend boek 
voor een breed publiek.

LOOK 2005 werd offi cieel aan de pers voorgesteld in Aquatopia Antwerpen.

Nu te koop voor 14,95 euro bij Standaard 
Boekhandel, Club, Fnac en de betere 
krantenwinkel, of online: www.kalliope.be


