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Thierry Fiorilli benoemd tot hoofdredacteur
van Le Vif/L’Express

Op vrijdag 21 augustus werd Thierry Fiorilli (50) benoemd tot hoofdredacteur van
Le Vif/L’Express. Hij volgt hiermee Christine Laurent op, die in januari volgend jaar op
pensioen gaat. Met deze opvolging kan Le Vif/L’Express rekenen op een verdere werking
van de redactie in de beste omstandigheden en kan het magazine de uitdagingen voor de
toekomst met vertrouwen tegemoet zien.
Thierry Fiorilli is licentiaat journalistiek en communicatie (ULB). Hij werkte als journalist bij
Bel-RTL en stapte later over naar Le Soir. Daar was hij actief als verslaggever op de dienst
Buitenland, hoofd van verschillende diensten (Internationaal, Politiek, België),
verantwoordelijke voor de bijlage Victor, eindredacteur, adjunct-hoofdredacteur en
verantwoordelijke voor de sectie “Polémique”. De afgelopen drie jaar stond hij Christine
Laurent bij als adjunct-hoofdredacteur van Le Vif/L’Express.
Christine Laurent, die in 1986 bij Le Vif/L’Express aan de slag ging als economisch
journaliste, verzekerde daarna jarenlang de hoofdredactie van Le Vif Weekend, tot ze in
2009 hoofdredactrice van Le Vif/L’Express werd.
Roularta dankt Christine Laurent voor haar jarenlange inzet. Bijna dertig jaar lang leidde ze
de twee magazines met veel kennis van zaken. Bovendien slaagde ze erin om met Le
Vif/L’Express - als België’s Franstalig nieuwsmagazine - een unieke plaats in te nemen.
Gérald Papy, adjunct-hoofdredacteur van Le Vif/L’Express sinds 2009, zal Thierry Fiorilli in
zijn nieuwe functie ondersteunen.
Met het lifestylemagazine Weekend/Le Vif en het culturele magazine Focus Vif levert
Le Vif/L’Express elke week een compleet pakket relevante informatie met een totale oplage

(op papier en digitaal) van 64.000 exemplaren, goed voor 395.000 lezers (bron: CIM). De
website knack.be/levif.be, die 7 dagen op 7 en 24 uur per dag wordt geüpdatet door de
redacties, bereikt meer dan 5,2 miljoen unieke bezoekers, goed voor samen meer dan
40.000.000 miljoen pageviews.
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