Recensie: Ghost Rockers grote winnaar met vier Gouden Ks***
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Recensie:
Echt spannend was het Gala van de Gouden K's niet en grote verrassingen waren er
al evenmin. De show werdÂ aaneenÂ geregenÂ doorÂ BV'sÂ die in duo telkens een
korte act opvoerden,Â de genomineerdenÂ aflazen en een ballon doorprikten om de
winnaar bekend te maken.Â Het ene duo slaagde er al beter in dan het andere om
het publiek bij de show te betrekken, maar soms was de poging tot
humorÂ gewoonweg schrijnend,Â zoalsÂ bij de vreemde combinatie Josje Huisman
â€“ FrankÂ Deboosere.Â Het ging allemaal erg snel en naast haastige
optredensÂ van o.a.Â KetnetÂ Musical,Â GhostÂ Rockers, K3 en BabaÂ Yega, viel
er niet veel te beleven op het podium.Â Â
interview met Ghost Rockers
interview met K3
interview met K3
interview met Laura Tesoro
Het hoeftÂ nietÂ teÂ verbazenÂ datÂ GhostÂ Rockers de groteÂ winnaarsÂ van de
avondÂ waren.Â Terwijl ze de vorige tweeÂ jaarÂ deÂ prijzen voorÂ o.a. beste band
en beste serie voorÂ hunÂ neus weggekaapt zagen, verzilverden ze dit
jaarÂ maarÂ liefst vier vanÂ deÂ zes nominatiesÂ met een Gouden K.Â Â Of
TinneÂ OltmansÂ terecht deÂ prijsÂ ‘BabeÂ van het jaar‘Â won, laten we in het
midden.Â Maar het is toch mooi datÂ hétÂ Ketnet-koppelÂ van het moment het
evenwicht in hun relatie bevestigd zietÂ met deÂ prijzen beste mannelijke en beste
vrouwelijke
tv-ster
van
het
jaar
die
respectievelijkÂ naar
JuanÂ GerloÂ enÂ TinneÂ OltmansÂ vanÂ GhostÂ RockersÂ gingen.Â Ook de prijs
voor besteÂ KetnetserieÂ gingÂ dit jaar naarÂ GhostÂ RockersÂ en zo sluiten de
jonge acteurs en actrices hun drukke agenda van 2016 af (met tv opnames voor
serie 3 en 4, filmopnames, optredens en cd-opnames) op een mooie manier. De
vierde serie moet nog op Ketnet komen, maar is dus al ingeblikt en het meeste
tv-werk voor de band lijkt nu achter de kiezen. Ghost Rockers bevestigen overigens
in het interview met Concertnews.be (hierboven te beluisteren) dat de focus in 2017
voor hen vooral zal liggen op optredens geven en ze nauwelijks op een set zullen
staan.
Beste band werden zeÂ echterÂ niet. Die prijs ging logischerwijs naar K3 dat in 2016
uitpakte met de ene hit na de andere.Â Â Het is ook meteen de enige Gouden K die
K3 in ontvangst mocht nemen.Â Ze grepen naast de prijs voor beste song Â die naar
‘Can‘tÂ stopÂ theÂ feeling‘
van
JustinÂ TimberlakeÂ ging,
die
overigensÂ niemandÂ verbaasde door zijnÂ afwezigheid.Â En Klaasje werd niet
verkozen tot de Babe van het jaar. Â
Nog
afwezig
warenÂ TouristÂ LeMc,
LostÂ FrequenciesÂ enÂ Loïc
Nottet
waardoorÂ NielsÂ DestadsbaderÂ probleemloosÂ enÂ totaal onverdiend de Gouden
K voor beste mannelijke muzikant in ontvangst nam.Â ToenÂ hij daarna
hetÂ oersaaieÂ ‘Speeltijd‘Â zong, steldeÂ de vraag zich hoe hij er inÂ godsnaamÂ in
geslaagd is om daar ooit eenÂ gouden plaat voor te krijgen. Â Â
NaÂ eenÂ nagenoeg
feilloosÂ staaltje
playback
van
hetÂ populaireÂ nummerÂ ‘Play-o‘Â van
K3
in
hun
al
even
populaire
cheerleader-outfit,Â Â ging de prijsuitreikingÂ weer verder met Koen en Zita Wauters
die helaasÂ PikotaroÂ bekroonden met een Gouden K voor hype van het jaar.
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HetÂ nummerÂ PenÂ PineappleÂ Apple
PenÂ (PAPP)Â werdÂ inÂ 2016Â zowatÂ deÂ Japanse
evenknieÂ vanÂ het
Zuid-KoreaanseÂ GangnamÂ Style.Â
Even leek het alsof LauraÂ TesoroÂ dit jaarÂ weerÂ met lege handen naar huis zou
gaan. NaÂ twee jaarÂ genomineerdÂ te zijn, maar nooitÂ eenÂ prijs gewonnen te
hebben,
isÂ eenÂ kleine
troostÂ haarÂ gegund,
zekerÂ nadat
ze
op
deÂ Mia'sÂ afgelopenÂ donderdag ook al niets in de wacht wist teÂ slepen.Â Â Ze is
dan
ook
zichtbaarÂ opgeluchtÂ met
deÂ GoudenÂ KÂ voor
besteÂ vrouwelijkeÂ muzikant. Â Â
De overige winnaars waren onder andere Ketnet Musical (beste Ketnetprogramma)
en Belgium's Got Talent (beste familieprogramma) waarvoor het alomtegenwoordige
Baba Yega, de winnaars van Belgium‘s Got Talent, de prijs ontvingen. Het mag
trouwens gezegd dat het handelsmerk van de dansgroep (met hun zwijgen, hun
maskers en hun handgebaar in de vorm van een duivelsoortje) overal waar je kijkt
stilaan enorm begint te vervelen.
Verder was ‘Helden van de zee‘ goed voor de beste film, ‘Peter Pan‘ voor beste
tekenfilm en de Rode Duivels op het EK voor het beste sportevenement. Musical.ly,
een app waarmee je videoclips kan maken, won de prijs voor beste game van het
jaar. Oh ja, en Giovanni Kemper van de Ketnetserie Nachtwacht werd ‘Hunk van het
jaar'.
< Wannes Hobin >
Alle winnaars:
Familieprogramma van het jaar:
Belgium‘s got talent (VTM)
Mannelijke TV-ster van het jaar:
Juan Gerlo (Ghost Rockers)
Vrouwelijke TV-ster van het jaar:
Tinne Oltmans (Ghost Rockers)
Mannelijke muzikant van het jaar:
Niels Destadsbader
Vrouwelijke muzikant van het jaar:
Laura Tesoro
Band van het jaar:
K3
Song van het jaar:
Justin Timberlake: Can‘t stop the feeling
Hunk van het jaar:
Giovanni Kemper
Babe van het jaar:
Tinne Oltmans
Ketnet-serie van het jaar:
Ghost Rockers
Ketnet-programma van het jaar:
Ketnet Musical
Film van het jaar:
Helden van de zee
Hype van het jaar:
Pen Pineapple Apple Pen
Sportmoment van het jaar:
De Rode Duivels op het EK
Game van het jaar:
Musical.ly
Ketnet-tekenfilm van het jaar:
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Peter Pan
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