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Het officiële eco-label is in het leven
geroepen door het Vlaams Audiovisueel
Fonds, de organisatie die Vlaamse film
-en televisieproducties financieel
september 2013 productiesteun ontvangt,
moet in ruil daarvoor duurzamer te werk
gaan. De laatste 10 procent van die steun
wordt bijvoorbeeld enkel uitbetaald
wanneer de producenten concrete
inspanningen hebben gedaan om hun
serie of film duurzamer te produceren.
Wie nog een stap verder gaat en
bijzondere inspanningen doet inzake
mobiliteit, afval, energie, duurzame
aankopen, catering en communicatie kan
een e-label krijgen. Den elfde van den
elfde is de eerste Vlaamse reeks die dat
label in de wacht sleept. Op filmvlak gaat
Home, de nieuwe film van Fien Troch,
met de primeur lopen.
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NU IN HET NIEUWS
KLIMAATAKKOORD

Uplace in ruil voor
klimaatakkoord?
"Dit kan geen
toeval zijn"
UPDATE

14 doden bij
schietpartij in San
Bernardino: twee
daders
uitgeschakeld
COLUMN

"Mama, is de
Derde
Wereldoorlog
uitgebroken?"
ICONISCHE PLATEN

Zijn gitaar was
zijn vrouw

Elke dag de aangrijpendste
nieuws- en cultuurbeelden?
Volg De Morgen op Instagram
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14 doden bij schietpartij in San
Bernardino: twee daders uitgeschakeld

2

Uplace in ruil voor klimaatakkoord? "Dit
kan geen toeval zijn"

3

Rechtbank verbiedt 'Koppen'-reportage
over gevaren sociale media

4

Vlaamse regering zet licht op groen voor
Uplace

5

Massaschietpartijen in de VS: de harde
cijfers

Koffiezetapparaat

Edison Lichtpeer |
Original

De producten van Gentlemen’s
Hardware werden ontworpen
voor de barre momenten in het
moderne leven van vandaag

HEYTHEREHI's artisanale
lichtperen E27 zijn als kleine
lichtjuweeltjes, decoratieve
elementen in de ruimte. Er gaat

DM
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Star Wars & Marvel: nerdvoer
wordt mainstream

2
3

Klimaatpaniek? Hack de planeet!

4

EU bespreekt Schengenzone
zonder Grieken

5

"Mensen die minder diep kunnen

Belgisch surrealisme op zijn
Vlaams
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mes in meer dan 1.000
banen
SPORT

Opnieuw FIFA-officials
gearresteerd

TELEVISIE

Rechtbank verbiedt
'Koppen'-reportage over
gevaren sociale media
STRIJD TEGEN TERREUR

"Slaan we in onze strijd
tegen terreur niet te fel
over naar de kant van
de angstpsychose?"
A N A LY S E

Belgisch surrealisme op
zijn Vlaams
CONCERTVERSLA

Bloc Party moet het
hebben van de oude hits in
het Koninklijk Circus
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SLIMSTE MENS

Comedian Kamal
Kharmach kan Slimste
Mens-geschiedenis
schrijven

OPINIE

We hebben de Zuckerbergs
van deze wereld nodig in
de strijd tegen armoede

5 MEEST GEDEELDE ARTIKELS

, 1268

!

8°

+ TV

)

*

3.732,94
BEL 20

)

)

KRANT SHOP ABONNEMENT KLANTENDIENST

( ! '

militari verwijdert

UPLACE

Vlaamse regering zet licht op groen
voor Uplace

, 573

TERREURDREIGING

"Beroep van militair moet dringend
geherwaardeerd worden"

, 290

MENSENRECHTEN

Turk riskeert 2 jaar cel voor
vergelijking tussen Erdogan en
Gollem
, 257

, 244
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Plus > Voor wat hoort wat

Ontvang iedere dag het belangrijkste
nieuws in uw mailbox
sillacallewaert@gmail.com
AANVRAGEN

DEMORGEN.BE
De Morgen op Facebook
De Morgen op Twitter
Raadpleeg het archief
DE KRANT
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Contacteer ons
Adverteren
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