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100 dagen voor de klas
16-04-2020, 6x44’

Hoe is het om leraar te zijn op een middelbare 
school? Tim den Besten en Nicolaas Veul gaan 
lesgeven op een scholengemeenschap. Een por-
tret vol emotionele ups en downs van twee begin-
nende docenten.
Presentatie: Nicolaas Veul en Tim den Besten
Regie: Katinka de Maar

2Doc IDFA Primeur: Welcome to Chechnya 
(aankoop)
27-11-2020, 1x100’, Verenigde Staten van  
Amerika 2020

In Tsjetsjenië smokkelen Russische activisten ver-
volgde LGBTQ+’ers met gevaar voor eigen leven 
het land uit en bieden hen een veilig onderkomen 
met hulp van een internationaal netwerk.
Regie: David France
   
2Doc Kort: All Cats Are Grey in the Dark 
(aankoop)
11-05-2020, 1x17’, Zwitserland 2019

Hij noemt zichzelf ‘Catman’. De excentrieke Oos-
tenrijkse Christian Fidel Amann woont samen 
met zijn twee katten Marmelade en Katjuscha. De 
drie zijn onafscheidelijk.
Regie: Linder Lasse

2Doc Kort: Rusteloze zielen - scènes  
uit de tbs
06-10-2020, 1x25’

Hoewel het theaterproject in een Utrechtse 
tbs-kliniek de deelnemers helpt, levert het ook 
spanningen op. Spelen ze een rol, of kunnen ze 
echt de persoon worden die ze ambiëren te zijn? 
Regie: Ingrid Kamerling

2Doc Kort: Zouden ze het weten
13-10-2020, 1x26’

Wat doe je als je als juf onterecht wordt beschul-
digd van kindermisbruik? Kom je hier ooit nog 
overheen? Over de impact van een onterechte 
beschuldiging.
Regie: Kim Faber

2Doc: American Dharma (aankoop)
26-08-2020, 1x92’, Verenigde Staten van  
Amerika 2018

Filmmaker Errol Morris ondervraagt Stephen K. 
Bannon over zijn achtergrond, wereldbeeld en 
zijn huidige gevoelens over president Trump. 
Bannon negeren is volgens Morris geen optie.
Presentatie en regie: Errol Morris

2Doc: Bart en de steen die terug naar  
huis ging
16-11-2020, 1x53’

Wanneer een kunstenaar besluit om een hune-
bedsteen uit Borger terug naar Scandinavië te 
brengen, wordt de bemoeizucht van de mens tov 
de natuur op een luchtige en humoristische wijze 
uitvergroot.
Regie: Bart Eysink Smeets

2Doc: Blasfemie (aankoop)
05-03-2020, 1x74’, Groot-Brittannië 2019

De Pakistaanse geestelijke Khadim Hussain 
Rizvi wil de blasfemiewet handhaven: de 
doodstraf voor het niet respecteren van de 
profeet Muhammad en gevangenisstraf voor het 
ontheiligen van de Koran.
Regie: Mohammed Ali Naqvi

2Doc: Carrousel
20-04-2020, 1x59’

Transformatiecentrum ‘De Nieuwe Kans’ in Rot-
terdam helpt jonge mannen met een problemati-
sche of criminele achtergrond weer op weg. Drie 
jonge mannen én hun begeleiders worden van 
dichtbij gevolgd.
Regie: Marina Meijer
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2Doc: Collective (aankoop)
20-11-2020, 1x104’, Roemenië 2019

Politieke thriller onderzoekt de gevolgen van een 
verschrikkelijke brand in nachtclub Colectiv in 
Boekarest waarbij 27 doden vielen en later nog 
veel slachtoffers in het ziekenhuis stierven.
Regie: Alexander Nanau

2Doc: De slag om het vrouwenhart
06-04-2020, 1x56’

Ondanks de biologische verschillen tussen 
man en vrouw worden diagnose en therapie 
nog altijd gebaseerd op onderzoek bij man-

nen. Hella de Jonge laat zien wat dit betekent 
voor het vrouwenhart. 

Regie: Hella de Jonge

2Doc: Drama Girl
30-09-2020, 1x94’

Een jonge vrouw speelt een aantal cruciale en 
ongemakkelijke scènes uit haar recente verleden 
na om te onderzoeken in hoeverre drama, als ge-
nre, ons kan helpen om met onszelf in het reine 
te komen.
Regie: Vincent Boy Kars

2Doc: For Sama (aankoop)
16-08-2020, 1x98’, Groot-Brittannië 2019

Documentaire als een liefdesbrief - van Waad 
al-Kateab aan haar dochter Sama - waarin ze ver-
telt over vijf jaar opstand in Aleppo, Syrië.
Regie: Waad al-Kateab

2Doc: Human Nature (aankoop)
08-01-2020, 1x86’

CRISPR is een revolutionaire genetische manipu-
latietechnologie met verreikende implicaties voor 
onze relatie met de natuur.
Regie: Adam Bolt, Verenigde Staten van Amerika, 
2019

2Doc: Leftover Women (aankoop)
20-02-2020, 1x83’, Israël 2019

Ook in China zijn veel vrouwen ambitieus. Ze 
studeren en hebben een mooie carrière. Maar als 
ze op hun 27ste nog ongetrouwd zijn, worden ze 
beschouwd als ‘leftover women’ en tellen ze niet 
meer mee.
Regie: Shosh Shlam en Hilla Medalia

2Doc: Love Child (aankoop)
19-08-2020, 1x79’, Denemarken 2019

Twee geheime geliefden en hun liefdeskind zoe-
ken asiel in Turkije, want in hun thuisland Iran 
staan er zware straffen op overspel.
Regie: Eva Mulvad

2Doc: Midnight Family (aankoop)
26-02-2020, 1x58’, Mexico 2018

In de rijkste buurten van Mexico-Stad verdient de 
familie Ochoa, vader en twee minderjarige zonen, 
’s nachts de kost met een privéambulance. De 
concurrentie is moordend.
Regie: Luke Lorentzen

2Doc: Midnight Traveler (aankoop)
03-06-2020, 1x86’, Verenigde Staten van  
Amerika 2019

Filmmakers Hassan Fazili en Fatima Hossani 
vluchten met hun twee dochters naar Europa. Met 
mobiele telefoons leggen ze deze reis vast.
Regie: Fatima Hossani en Hassan Fazili
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2Doc: Mister Soul - A Story about Donny 
Hathaway
08-02-2020, 1x83’

Zoektocht naar de ziel van soulzanger Donny 
Hathaway, die ten tijde van zijn grootste succes-
sen de diagnose paranoïde schizofrenie kreeg. 
Hoe balanceerde hij tussen gekte en genialiteit?
Regie: David Kleijwegt

2Doc: On the President’s Orders (aankoop)
15-01-2020, 1x70’, Verenigde Staten van  
Amerika 2019

De drugsoorlog van de Filipijnse president Du-
terte tegen gebruikers en handelaren leveren veel 
doden op. De makers onderzoeken de rol van de 
politie en praten met familie van de slachtoffers.
Regie: James Jones en Olivier Sarbil

2Doc: Once the Dust Settles
24-08-2020, 1x51’

Tegen het decor van het verdwenen en opkomend 
toerisme op de iconische rampplekken Tsjerno-
byl, Amatrice en Aleppo laat deze film zien hoe 
de bewoners hun geschiedenis verwerken en hun 
leven weer opbouwen.
Regie: John Appel

2Doc: Oproerkraaiers
07-12-2020, 1x 57’

Hoe komt het dat activisten meestal eerst gezien 
worden als relschoppers terwijl hun actiepunten 
jaren of decennia later vaak gemeengoed wor-
den? Sunny Bergman onderzoekt het hedendaag-
se activisme.
Regie: Sunny Bergman

2Doc: Piketty: Capital in the Twenty-First 
Century (aankoop)
25-08-2020, 1x94’, Nieuw Zeeland 2019

Filmmaker Justin Pemberton adapteerde de best-
seller ‘Capital in the Twenty-First Century’ van 
Thomas Piketty.
Regie: Justin Pemberton

2Doc: Punt Uit
16-09-2020, 1x79’

Michael Hellgardt wordt verscheurd tussen zijn 
wil om te leven en zijn wens om zijn lijden te 
beëindigen. Rosemarie Blank volgt van zeer nabij 
en met humor de pijnlijke strijd van haar levens-
gezel.
Regie: Rosemarie Blank

2Doc: Push (aankoop)
10-06-2020, 1x58’, Zweden 2019

Gentrificatie verdrijft in veel grote steden de 
oorspronkelijke bewoners de wijk uit omdat de 
prijzen van de woningen omhoog schieten. Komt 
dat door de nieuwe, rijke bewoners?
Regie: Fredrik Gerten

2Doc: So Help Me God (aankoop)
06-05-2020, 1x89’, Frankrijk 2017

Belgische onderzoeksrechter Anne Gruwez 
verzamelt bewijs op plaatsen delict, heropent 
onopgeloste zaken, voert ongecensureerde en 
verbijsterende gesprekken met verdachten.
Regie: Jean Libon

2Doc: The Changin’ Times of Ike White 
(aankoop)
01-04-2020, 1x78’, Groot-Brittannië 2019

Changin’ Times (1974) van Ike White is het eerste 
album ooit dat werd opgenomen binnen een ge-
vangenis. Wie is Ike White?
Regie: Daniel Vernon
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2Doc: The Hunt for Gaddafi’s Billions
30-11-2020, 1x91’

Na de dood van de Libische leider Gaddafi blijkt 
dat een groot deel van zijn vermogen is wegge-
sluisd. Waar zijn de miljarden gebleven? Misha 
Wessel en Thomas Blom volgen het spoor naar 
Zuid-Afrika.
Regie: Misha Wessel en Thomas Blom

2Doc: The Kingmaker (aankoop)
24-11-2020, 1x95’, Verenigde Staten van  
Amerika 2019

Ontluisterend portret van de bejaarde presi-
dentsweduwe Imelda Marcos. Na het leegro-

ven van de Filipijnen tijdens de Marcos-dicta-
tuur doet zij via haar zoon vrolijk opnieuw een 
gooi naar de macht.
Regie: Lauren Greenfield

2Doc: The Mole: Undercover in North Korea 
(aankoop)
15-12-2020, 2x63’, Denemarken 2020

Een real life undercover thriller over twee Deense 
burgers die op een levensgevaarlijke missie gaan: 
tien jaar lang infiltreren in ‘s werelds meest be-
ruchte en geheime dictatuur Noord-Korea. 
Regie: Mads Brugger

   

2Doc: This is Not a Movie (aankoop)
18-03-2020, 1x90’, Canada 2019

Leven en werkwijze van legendarische Britse jour-
nalist Robert Fisk, die al veertig jaar correspon-
dent is vanuit Beiroet.
Regie: Yung Chang

2Doc:The Forum (aankoop)
20-01-2020, 1x90’, Duitsland 2020

Een blik achter de schermen van het World Eco-
nomic Forum, waar staatshoofden en CEO’s de 
hete hangijzers van de wereldpolitiek bespreken. 
Hoe effectief is dit netwerk van de elite eigenlijk? 
Regie: Marcus Vetter

3Doc: De vlucht van Ronnie
07-03-2020, 1x51’

2019 was een bewogen jaar voor Ronnie Flex. De 
succesvolle rapper worstelde met het vaderschap, 
de druk om een nieuw album te maken, depres-
sies, drank en drugs.
Regie: Sacha Vermeulen

3Doc: Diego Maradona (aankoop)
29-05-2020, 1x120’, Groot-Brittannië 2019

Asif Kapadia - Oscar winnende regisseur van Sen-
na en Amy - maakte op basis van meer dan 500 
uur archiefmateriaal een indrukwekkend portret 
van rebel, held en stervoetballer Diego Maradona.
Regie: Asif Kapadia

3Doc: Volg je me nog?
22-10-2020, 1x37’

De succesvolle Instagram-influencers @jolielot, 
@larissabruin en @by.iris.sophia worden, na 
tien jaar de vruchten te hebben geplukt van hun 
influencerstatus, ingehaald door de volgende 
generatie.
Regie: Doortje Smithuijsen en Willem Timmers

3Lab: Rats & Slaves
08-03-2020, 1x35’

Filmmaker Anthony van der Meer onderzoekt de 
levendige digitale handel in gehackte computers. 
Hij infiltreert op een hackersforum voor ‘RATters’, 
hackers die mensen bespioneren, bestelen of 
afpersen.
Regie: Anthony van der Meer
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3LAB: Storm om mij heen
15-03-2020, 1x35’

De negentienjarige hiphopartiest Stien den Hol-
lander, S10, raakte verstrikt in de mallemolen van 
de GGZ, maar kwam daar sterker uit en wil nu 
anderen helpen door middel van haar muziek.
Regie: Timo Pisart en Kilian Kayser

3Lab: When You Hear the Divine Call
08-11-2020, 1x20’

Filmmaker Festus Toll reist naar zijn moederland 
Kenia en onderzoekt wat ‘thuis’ betekent voor 
drie generaties: zijn oom Michael, voor hemzelf 
en zijn pasgeboren neefje, een Europees-Afri-
kaans kind.
Regie: Festus Toll

Afghanistan: The Wounded Land (aankoop)
01-09-2020, 4x52’, Duitsland 2020

In de jaren zestig bestond Afghanistan uit kleine 
verwesterde elite en een traditionele en arme be-
volking. Een communistische revolutie zette deze 
tegenstellingen in vuur en vlam.
Regie: Mayte Carrasco en Marcel Mettelsiefen

Argos: De lange arm van Iran
10-12-2020, 1x38’

Nederland lijkt het strijdtoneel te worden van het 
Iraanse regime en zijn tegenstanders. Ali Mota-
med en Ahmad Mola Nissi werden hier in 2015 en 
2017 geliquideerd. Jacco Versluis reconstrueert de 
moorden.
Regie: Jacco Versluis

Arjen Lubach LIVE! (aankoop)
29-11-2020, 1x67’

Theaterprogramma waarin Arjen Lubach een 
andere kant van zichzelf laat zien: persoonlijk, 
spontaan én muzikaal. Het liedje ‘Beter in bed’ 
werd genomineerd voor de Annie MG Schmidt-
prijs.

Bloody Marie
29-08-2020, 1x77’

De ooit succesvolle striptekenares Marie Wankel-
mut woont op de Amsterdamse wallen. Drank-
zuchtig belandt ze in een gruwelijk ontnuchte-
rende gebeurtenis die haar dwingt het roer om te 
gooien.
Regie: Guido van Driel en Lennert Hillege

,

Boy Meets Gun
05-02-2020, 1x84’

Telefilm over de heftige relatie tussen een dood-
gewone Wageningse professor en een toevallig in 
zijn handen beland pistool dat blijkt te kunnen 
communiceren en manipuleren.
Regie: Joost van Hezik

Brexit - The Uncivil War  (aankoop)
18-12-2020, 1x91’, Groot-Brittannië 2018

Drama. Tijdens de zomer van 2016 voeren 
Britse politici campagne voor of tegen een br-
exit, terwijl achter gesloten deuren politieke 
adviseurs hun ‘oorlogsplannen’ bedenken.
Regie: Toby Haynes

Buitenhof
05-01-2020, 43x54’

Interviewprogramma met maatschappelijke en 
politieke debatten, gesprekken en opinies.
Presentatie: Pieter Jan Hagens Twan Huys, Nata-
lie Righton, Rob Trip
Regie: Odette Toeset
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Cape Town, Gang Town, Lockdown
20-05-2020, 1x33’

Correspondent Bram Vermeulen kijkt naar de 
impact van het coronavirus op de overvolle 
townships van Zuid Afrika. De wijk Manenburg, 
berucht om zijn bendes, is volledig op zichzelf 
aangewezen.
Presentatie en regie: Bram Vermeulen

Classic Albums: Tears for Fears - Songs 
From the Big Chair (aankoop)
19-08-2020, 1x59’, Groot-Brittannië 2019

Classic Albums onderzoekt hoe de nummers 
van het album The Big Chair van Tears for 

Fears werden opgenomen in de jaren tachtig en 
een onuitwisbare stempel heeft gedrukt op New 
Wave.
Regie: George Scott

De geniale vriendin: (aankoop) 
28-08-2020, 8x55’, Italië 2020

Serie-verfilming van de succesvolle boeken van 
de Italiaanse schrijfster Elena Ferrante. Het is de 
coming of age van hartsvriendinnen Elena en Lila 
tegen de achtergrond van het sombere Napels in 
de jaren 50.
Regie: Saverio Costanzo

   

De kijk van Koolhoven 
21-02-2020, 6x46’

Filmmaker Martin Koolhoven bespreekt in zes 
afleveringen zijn favoriete films op de voor hem 
kenmerkende, onnavolgbare wijze: hartstochte-
lijk en inzichtelijk.
Presentatie: Martin Koolhoven

De outsiders 
10-09-2020, 6x38’

Tim den Besten gaat op zoek naar mensen die 
bewust kiezen voor een leven buiten de gebaan-
de paden. Wie zijn de mensen die zich afzetten 
tegen de norm? Kunnen wij iets van hen leren? 
Presentatie: Tim den Besten

De proefkeuken 
25-10-2020, 6x25’

Pieter Hulst en Willem Voogd bedenken de gek-
ste experimenten om zelf producten te maken 
die niemand zelf maakt! Zonder ingewikkelde 
machines, gewoon in een oude schuur met rond-
slingerend gereedschap.
Presentatie: Pieter Hulst en Willem Voogd

De puinhopen van Irak 
09-01-2020, 5x24’

Hoe is het om op te groeien op een plek waar al 
vier generaties oorlog woedt? De Nederlands-Pa-
lestijnse Sakir Khader trekt door Irak en volgt 
inwoners die het land weer toekomst moeten 
gaan geven.
Regie en presentatie: Sakir Khader

De regels van Floor 
08-03-2020, 16x9’

De eigenwijze Floor probeert antwoord te geven 
op de belangrijkste vragen van een 11-jarige. Wat 
als je op anti-pestcursus moet met je pester? Of 
als je beste vriendin verkering krijgt met een 
sukkel?
Regie: Maurice Trouwborst
Regie: Jamille van Wijngaarden

De regels van Floor marathon seizoen 2 
29-02-2020, 2x73’   

Wat als je ouders willen verhuizen en jij niet? Hoe 
is het leven als vlogger? Blijf je omgaan met je ex? 
Ook in het tweede seizoen staat de eigenzinnige 
Floor weer voor belangrijke dilemma’s.
Regie: Maurice Trouwborst
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De regels van Floor marathon seizoen 3 
09-05-2020, 2,73’   

Hoe kom je van een papegaai af die alleen maar 
kak zegt? Wat doe je als de hele klas bij de paar-
denclub zit maar jij paarden superstom vindt? 
Floor maakt het allemaal mee in dit derde  
seizoen.
Regie: Maurice Trouwborst

Dirty God (aankoop)
02-10-2020, 1x120’   

Drama. Jade was een mooie jonge vrouw, totdat 
haar ex-vriendje zoutzuur in haar gezicht gooide 
en haar leven voorgoed veranderde.
Regie:  Sacha Polak
   
Disconnect
24-10-2020, 1x4’

Een jong stel gaat samenwonen, maar al snel 
twijfelt de man. Animatiefilm over de liefde, het 
opdrogen van affectie en de berusting daar ten-
slotte in, in samenwerking met twee professione-
le dansers.
Regie: Gregory Samson

Dwars door België (aankoop)
28-12-2020, 4x47’, België 2020

Na de serie Rond de Noordzee, loopt Arnout 
Hauben nu dwars door België. Samen met zijn 
vrienden Philippe Niclaes en Ruben Callens volgt 
Hauben de GR129, het langste bewegwijzerde 
wandelpad van België.
Presentatie: Arnout Hauben

Een eigen huis, een plek onder de zon
12-07-2020, 1x15’

Isaura San onderzoekt de relativiteit van een 
eigen plek. We verbinden ons aan verschillende 
plekken die we tot ons thuis maken. Vormen deze 
plekken ons? Of geven wij deze plekken juist 
vorm?
Regie: Isaura San

Een programma over de jaren negentig 
29-10-2020, 8x25’

Een geschiedenisprogramma zoals je het niet 
eerder zag, vanuit een Chinees-Indisch restaurant 
met Henny Huisman, Marijn Frank en ... heroï-
neverslaafden, panfluiters, penvriendinnen en 
Captain Jack.
Presentatie: Marijn Frank en Henny Huisman
   

Europeaan in New York 
03-10-2020, 10x16’

Arnon Grunberg maakt videobrieven over zijn 
fascinatie en liefde voor New York, en geeft zijn 
kijk op de Amerikaanse samenleving adhv onder-
werpen als religie, etniciteit, gezondheidszorg en 
het leger.
Presentatie: Arnon Grunberg
Regie: Ilja Willemsen

Freek de Jonge: De lachgasfabriek
01-01-2020, 1x90’

Deze jaarsconference geen opsomming van 
actualiteiten maar het grotere verband. Deze 
tijd van verandering lijkt voor ouderen een 
reden de toekomst te vrezen en voor jongeren het 
verleden te verachten.
Presentatie: Freek de Jonge

Freeks wilde wereld 
09-11-2020, 20x10’

Prof. dr. Freek Vonk laat zien hoe groots de na-
tuur is. Hij reist de hele wereld over op zoek naar 
de meest bijzondere dieren. En soms vindt hij die 
dichterbij dan je denkt.
Presentatie: Freek Vonk
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Fufu met appelmoes
12-07-2020, 1x21’

Roziena Salihu (25) laat zien hoe verwarrend het 
kan zijn om op te groeien met dubbelbloed, Gha-
nees en Nederlands, in een wit dorp. Hoe bepaalt 
de omgeving waarin je opgroeit je identiteit?
Regie: Roziena Salihu

God Only Knows
25-09-2020, 1x71’

De hulpeloos ogende Thomas zit overspan-
nen thuis en laat zich graag welgevallen 
dat zus Doris zich als een moeder over hem 

ontfermt. Doris’ overbezorgdheid werkt zus 
Hannah echter op de zenuwen.

Regie: Mijke de Jong

Goldie (aankoop)
06-11-2020, 1x88’, Verenigde Staten van  
Amerika 2019

Drama. Goldie is een eigenwijze New Yorkse tie-
ner die ervan droomt beroemd te worden. Haar 
moeder is opgepakt en haar twee jonge zusjes 
dreigen uit huis geplaatst te worden en Goldie 
doet er alles aan om hen uit handen te houden 
van de jeugdzorg.  

Grote vragen 
10-09-2020, 8x41’

Wetenschapsjournalist Rob van Hattum maakt 
een reis door de wetenschap met acht Nederland-
se toponderzoekers. Centraal staan hun ‘grote 
vragen’. Wat drijft hen? Wie gingen hen voor?
Presentatie: Rob van Hattum
Regie: Stephane Kaas
   
Hillary (aankoop)
02-04-2020, 4x60’, Verenigde Staten van 
Amerika 2020

Portret van de Amerikaanse voormalige presi-
dentsvrouw, senator, staatssecretaris en presi-
dentskandidaat Hillary Rodham Clinton. Hoe zij 
één van ’s werelds meest bewonderde én verguis-
de vrouwen werd.
Regie: Nanette Burstein

Hoofdzaken 
27-12-2020, 13x15’

Kinderen krijgen een knipbeurt bij kapper Marko 
en vertellen hem wat hun kopzorgen zijn of waar 
ze juist heel blij van worden. Gesprekken over 
luchtige, alledaagse, én serieuze onderwerpen
Presentatie: Marko Suds
 

In Europa - de geschiedenis op heterdaad 
betrapt 
25-10-2020, 20x42’

Kun je geschiedenis herkennen als je er middenin 
zit? Een tocht met Geert Mak door het Europa van 
de jaren 2000 - 2020. Het vervolg op de serie ‘In 
Europa’ uit 2007, die de twintigste eeuw belichtte.
Presentatie: Geert Mak
Regie: Stefanie de Brouwer
Regie: Roel van Broekhoven

Koken met konijnen 
12-01-2020, 16x16’   

Diederik Kreike en Ayrton Fraenk verwennen niet 
alleen huisdieren, ook de baasjes snoepen mee! 
Ze koken voor baas en beest de meest uitzinnige 
lekkernijen, die de kijker thuis kan namaken.
Presentatie: Diederik Kreike en Ayrton Fraenk
Regie: Charlotte Hoogakker

Koplopers - ZappDoc 
03-05-2020, 2x14’

Hoe ziet het leven van de toekomstige Ronnie 
Flexen en Famke Louises eruit, op weg naar roem 
en succes? Een ongefilterde, intieme blik achter 
de schermen van twee rijzende sterren: TOMMY 
en Stefania.
Regie: Eva van Weeghel en Cassandra Offenberg
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Kwartier van het dier - corona edition
28-06-2020, 6x15’

Tim den Besten brengt bijzondere verhalen over 
mens en dier in coronatijd. Zo doet hij oa verslag 
van nieuwsgierige ezels die kwetsbare ouderen 
opvrolijken en bezoekt hij een giraffenfanaat.
Presentatie: Tim den Besten
Regie: Josèff Iping

Louis Theroux: Life on the Edge (aankoop)
20-11-2020, 4x50’, Groot-Brittannië 2020

Louis Theroux keert terug naar thema’s en de 
mensen uit zijn programma’s die hem het meest 
zijn bijgebleven. Hoe vurige overtuigingen van 
mensen hen in conflict brengt met de samenle-
ving.
Presentatie: Louis Theroux

Louis Theroux: Selling Sex (aankoop)
14-02-2020, 1x58’, Groot-Brittannië 2019

Louis Theroux praat met vrouwen in het Verenigd 
Koninkrijk, die legaal betaalde seksuele diensten 
verlenen. Hij wil weten of het verkopen van seks 
ooit een gezonde manier van geld verdienen kan 
zijn.
Presentatie: Louis Theroux

Lowlands 2020
29-08-2020, 2x50’

Hoogtepunten van het digitale Lowlands 2020 
en de edities van voorbije jaren. Een ode aan 
Lowlands met een hele hoop modder, tenten die 
letterlijk worden afgebroken en natuurlijk de 
beste muziek.
Presentatie: Sagid Carter
Regie: Eef Hilgers

Makkelijk scoren: Studio Afgelast
05-07-2020, 6x30’   

Tex de Wit, Jonathan van het Reve en Diederik 
Smit bespreken op satirische wijze de sportwe-
reld in coronatijd en geven Nederland de leukste 
sportzomer die er nooit is geweest.
Presentatie: Tex de Wit, Jonathan van het Reve en 
Diederik Smit

Metropolis 
18-10-2020, 8x15’

De wereld zoals je ‘m nergens anders ziet, gezien 
door de ogen van lokale journalisten, die in hun 
eigen stad of land op zoek gaan naar antwoorden 
op universele vragen en thema’s.
Presentatie: Stef Biemans

Mondo
11-01-2020, 36x50’   

Aanstekelijk kunst- en cultuurprogramma waarin 
Nadia Moussaid wekelijks in de studio in Amster-
dam culturele gasten uit binnen- en buitenland 
ontvangt.
Presentatie: Nadia Moussaid

Mondo op IDFA 
18-11-2020, 7x8’

Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen be-
lichten samen met prominente Nederlanders 
de meest spraakmakende en ontroerende 
documentaires van IDFA 2020.
Presentatie: Nadia Moussaid

Mr. Gus, handelaar in oorlog
04-03-2020, 1x50’

Is Guus Kouwenhoven slechts een roekeloze 
zakenman of handelde hij willens en wetens in 
oorlog? Correspondent Bram Vermeulen onder-
zoekt de zaak van de voortvluchtige Nederlandse 
zakenman.
Regie: Bram Vermeulen

Televisie
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My Foolish Heart
27-09-2020, 1x78’

De ambitieuze rechercheur Lucas onderzoekt de 
mysterieuze dood van jazzmuzikant Chet Baker. 
Wanneer Chets duistere kant zich aan hem open-
baart, beseft Lucas dat hij meer op Chet lijkt dan 
hem lief is.
Regie: Rolf van Eijk

Overtijd en de Sekszusjes
04-06-2020, 1x49’

Themaprogramma over abortus rondom 
de documentaire ‘Overtijd’ van Tessa Louise 

Pope over drie jonge vrouwen die een zwan-
gerschap hebben beëindigd. Met een voor- en 

nagesprek door de Sekszusjes.
Presentatie: Marcelle Arriëns en Krista Arriëns

Paradijs Canada 
30-08-2020, 5x43’

Is Canada zo paradijselijk als Nederlanders den-
ken of heeft het land een beschaafd masker op? 
Schrijver Emy Koopman reist van west naar oost 
en kijkt welke problemen er broeien onder de 
oppervlakte.
Presentatie: Emy Koopman
Regie: Hans Pool

   

Pete en de bananen
28-06-2020, 1x56’

Journalist Pete Wu onderzoekt de regels van het 
daten in het bestaan van een ‘banaan’: Chinees 
van buiten (‘geel’) en Nederlands van binnen 
(‘wit’).
Presentatie: Pete Wu
Regie: Willem Timmers

Putin: A Russian Spy Story (aankoop)
29-09-2020, 3x46’, Groot-Brittannië 2020

De driedelige documentaireserie gaat in op het 
leven van Vladimir Poetin en hoe de huidige 
Russische staatsleider is getransformeerd van een 
KGB-agent tot een van de machtigste leiders op 
aarde.
Regie: Nick Green
   
Rebellie bij Van Kooten en De Bie
07-03-2020, 1x49’

Bloemlezing van scènes uit het oeuvre van Kees 
van Kooten en Wim de Bie ihkv De Boekenweek. 
Geheel in de geest van het thema ‘Rebellen & 
dwarsdenkers’ eiste het duo artistieke carte  
blanche.

Reizen Waes blijft thuis (aankoop)
05-06-2020, 1x45’, België 2020

Tom Waes wil weten hoe de mensen in de landen 
die hij bezocht omgaan met corona. Vanuit zijn 
woonkamer probeert Tom contact te leggen met 
zoveel mogelijk mensen. Een online reünie met 
de hele wereld.
Presentatie: Tom Waes

Reizen Waes Japan (aankoop)
12-06-2020, 3x46’, België 2020

Tom Waes reist meer dan 4.000 kilometer door 
Japan, van de havenstad Nagasaki in het zuiden 
tot aan het eiland Hokkaido in het hoge noorden.  
Presentatie: Tom Waes

Rudy’s grote kerstshow 
06-12-2020, 20x19’

Kindster Rudy wordt aan de vooravond van zijn 
grote kerstshow ontvoerd door de ouders van 
de ernstig zieke Sara, in de hoop met het losgeld 
haar behandeling te betalen. Maar alles loopt 
anders. 
Regie: Anna van der Heiden
Regie: Nicole van Kilsdonk
   

Televisie  
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Sing Song
11-10-2020, 1x89’

Muzikaal avontuur van de 16-jarige Jasmine die 
samen met gitarist Stijn naar Suriname gaat om 
mee te doen aan een song contest, maar in het 
geheim op zoek gaat naar haar moeder.
Regie: Mischa Kamp

Sue Perkins: Along The US-Mexico Border 
(aankoop)
28-08-2020, 2x57’, Groot-Brittannië 2020

Sue Perkins reist langs de meer dan 3000 kilome-
ter lange grens tussen Mexico en de Verenigde 
Staten, een van de meest controversiële grenzen 
van de wereld.
Regie: Ben Rumney

Taarten van Abel 
12-01-2020, 13x25’

Bakker Abel bakt samen met een kind een taart 
voor een speciaal persoon. Ondertussen voeren ze 
een openhartig gesprek. Resultaat: aangrijpende, 
ontroerende of komische momenten én een im-
posante taart.
Presentatie: Siemon de Jong

Take Me Somewhere Nice
25-09-2020, 1x87’

Een broeierige zomer. De rebelse tiener Alma reist 
vanuit Nederland naar Bosnië, het geboorteland 
van haar ouders, om haar vader voor het eerst te 
bezoeken. Maar niks gaat zoals gepland.
Regie: Ena Sendijarevic

The Florida Project (aankoop)
30-10-2020, 1x103’, Verenigde Staten van  
Amerika 2017

Drama. Moonee en haar moeder Halley wonen in 
een motel bij Disney World Florida. Motelmana-
ger Bobby lijkt de enige te zijn die Moonee in het 
gareel probeert te houden, totdat het echte leven 
Halley inhaalt.
Regie: Sean Baker

The Guilty (aankoop)
20-11-2020, 1x80’, Denemarken 2018

Drama. Agent Asger beantwoordt een 
noodoproep van een vrouw die vermoedelijk is 
ontvoerd. Met de telefoon als enige hulpmiddel 
begint Asger een race tegen de klok om de vrouw 
op te sporen.
Regie: Gustav Möller

The Trump Show (aankoop)
31-10-2020, 4x50’, Groot-Brittannië 2020

Donald Trump is de beroemdste persoon op aar-
de. Hij heeft de Amerikaanse politiek gemaakt tot 
een TV- realityshow. Hoe zijn we zover gekomen? 
Regie: Rob Coldstream
   
The Vietnam War (aankoop)
01-06-2020, 10x55’, Verenigde Staten van  
Amerika 2017

Tiendelige documentarieserie  met zeldzaam 
en nieuw archiefmateriaal en getuigenissen 
van Amerikaanse soldaten, tegenstanders 
van de oorlog en van Vietnamese strijders en 
burgers.
Regie: Ken Burns
Regie: Lynn Novick

Tokidoki 
17-05-2020, 4x42’

Met haar gevoel voor humor én taal spreekt 
Paulien Cornelisse in het land van de rijzende 
zon met Japanners. Elke aflevering draait om een 
uniek Japans woord, dat eigenlijk niet te vertalen 
is.
Presentatie: Paulien Cornelisse
Regie: Jelle Brandt Corstius

Televisie



12

producties
Toren C
05-01-2020, 9x24’

Maike Meijer en Margôt Ros kruipen in de huid 
van zo’n veertig verschillende personages die 
Toren C bevolken, een kantoorhel tot de nok toe 
gevuld met absurde situaties.

Uitgewoond: Achter gesloten deuren
14-07-2020, 1x70’

Indringende documentaire over lief en leed 
van een aantal ouderen rond de 100 jaar ten 
tijde van de coronacrisis. Vervolg op de serie 
‘Uitgewoond’ uit 2019.
Regie: Marijke Schonewille

VPRO Tegenlicht 
01-03-2020, 26x45’

Reeks informatieve programma’s waarin nieuwe 
ideeën en trends worden onderzocht binnen de 
wereld van politiek, economie, maatschappij, 
technologie en wetenschap.

VPRO Zomergasten 
19-07-2020, 6x180’

Janine Abbring interviewt Typhoon, Inez Weski, 
Nazmiye Oral, Jaap Goudsmit, Carola Schouten, 
Ilja Leonard Pfeijffer.
Presentatie: Janine Abbring
   

We houden vol 
19-10-2020, 12x7’

Een ode aan de veerkracht. Dagelijkse documen-
taireserie over mensen die een tik hebben gehad 
van de coronapandemie, maar een manier heb-
ben gevonden om door te kunnen met hun leven.

Zappbios: Binti (aankoop), 
11-10-2020, 1x90’, België 2019

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende 
vlogger te worden, net zoals haar idool Tatyana. 
Maar als ze op een dag met haar papa moet vluch-
ten voor de politie, die hen het land wil uitzetten, 
ontmoet ze Elias.
   
ZappBios: Buurman en Buurman experimen-
teren er op los (aankoop) 
20-12-2020, 1x56’, Tsjechische Republiek 2019

Als Buurman en Buurman thuiskomen met de 
auto is deze erg vies geworden. Ze besluiten om 
een wasstraat te bouwen zodat ze de auto kunnen 
wassen. Maar of de auto daar echt veel schoner 
door wordt...

Zappbios: De grote boze vos (aankoop)
25-07-2020, 1x74’, België 2017

Animatie. Drie verhalen die zich afspelen op een 
boerderij op het platteland. De dieren krijgen er 
te maken met grote uitdagingen.

Zappbios: Hoe word ik een Viking (aankoop) 
08-03-2020, 1x90’

De elfjarige Halvdan heeft het niet makkelijk; 
doordat hij hinkt wordt hij door de dorpsbewo-
ners niet als een ‘echte’ Viking gezien.
Regie: Gustaf Åkerblom, Zweden 2018 

Zappbios: Mier (aankoop)
10-10-2020, 1x90’, België 2019

Wanneer de scout van Arsenal langskomt bij 
Theo’s voetbalclub en iedereen ervan overtuigd is 
dat Theo gekozen zal worden, ziet Theo dit als dé 
kans om zijn vader uit de put te krijgen.

Zappbios: Mijn bijzonder rare week met Tess
05-07-2020, 1x77’

Bang om als jongste van het gezin alleen over te 
blijven, begint Sam tijdens zijn vakantie op Ter-
schelling aan zijn zelfverzonnen alleenheidstrai-
ning. Dan ontmoet hij de ongrijpbare Tess.
Regie: Steven Wouterlood

Televisie  
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Zappbios: Mijn leven als Lotte (aankoop)
14-10-2020, 1x90’, Duitsland 2019

Lotte en Chloë vinden Isabelles clubje glamour-
meiden een stom stel. Maar als Isabelle een feest 
geeft en Lotte en Chloë niet uitgenodigd worden, 
zetten ze toch alles op alles om erbij te mogen 
zijn.

Zappbios: Sune versus Sune (aankoop)
08-02-2020, 1x90’, Zweden 2018

Het nieuwe schooljaar begint en tot zijn ontstel-
tenis ontdekt Sune dat er een nieuwe klasgenoot 
is wiens naam ook Sune is. De nieuwe jongen 
maakt ook nog eens behoorlijk wat indruk op de 
anderen.

Zappbios: Van wie heeft die jongen dat toch? 
(aankoop)
05-07-2020, 1x91’, Duitsland 2018

Het leven van de 9-jarige Hans-Peter verandert 
ingrijpend na de dood van zijn moeder. Mede 
door zijn talent anderen aan het lachten te ma-
ken lukt het hem over het verlies van zijn moeder 
heen te komen.

   

ZeroZeroZero (aankoop)
26-10-2020, 8x65’, Italië 2019

Achtdelige dramaserie. De Amerikaanse familie 
Lynwood fungeert als tussenpersoon tussen de 
Italiaanse maffia en de Mexicaanse drugskartels. 
Maar drugssmokkel is een riskante handel, en 
dan barst er een machtsstrijd los.

Zeven kleine criminelen marathon 
12-01-2020, 2x92’

Raffie is ten einde raad. Wanneer hij met zijn 
broertje en oma uit huis gezet dreigt te worden 
moet hij iets bedenken om aan geld te komen. 
Samen met zijn vrienden besluit hij de bank te 
overvallen.
Regie: Rob Lücker
   
Zomergastfilm: All Is Lost (aankoop) 
09-08-2020, 1x100’, Verenigde Staten van  
Amerika 2013

Drama. Na een aanvaring met een container op 
volle zee, waarbij zijn navigatiesysteem en radio 
onbruikbaar raken, moet een solozeiler alles op 
alles zetten om te overleven.
Regie: J.C. Chandor

Zomergastfilm: Billy Elliot (aankoop)
19-07-2020, 1x90’, Groot-Brittannië 2000

Drama. 1984, de Engelse kolenmijnen worden 
bedreigd met sluiting. Midden in deze uitzicht-
loze situatie probeert Billy te kiezen voor een 
eigen toekomst en verruilt hij de boksring voor 
de balletvloer.
Regie: Stephen Daldry

Zomergastfilm: Midnight Cowboy  
(aankoop) 
26-07-2020, 1x120’, Verenigde Staten van  
Amerika 1969

Drama. In het leven aan de haveloze zelfkant 
van de maatschappij krijgen Joe Buck en Ratzo 
Rizzo een onwaarschijnlijke band die verder reikt 
dan hun verscheurde dromen en hun plannen 
om snel rijk te worden.
Regie: John Schlesinger

Zomergastfilm: Saf (aankoop) 
02-08-2020, 1x100’, Turkije 2018

Drama. Kamil en zijn vrouw dreigen hun huis te 
verliezen. Kamil heeft al een tijd geen werk en 
kan niet anders dan in het geheim een baan op 
een bouwplaats accepteren. Dit blijft niet zonder 
gevolgen.
Regie: Ali Vatansever

Televisie
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Zondag met Lubach
16-02-2020, 20x30’

Zeven dagen nieuws in dertig minuten, satirisch 
geremixt door Arjen Lubach. Vanachter een desk. 
Voor een publiek. In een pak. Op een stoel. In een 
auto. Nee, niet in een auto. Zo goed als nieuws.
Presentatie: Arjen Lubach

Zweden doen het anders
11-06-2020, 1x50’

Tijdens de coronacrisis gaat de wereld in lock-
down maar Zweden houdt scholen en horeca 

gewoon open. Sander Schimmelpenninck 
en Thomas Erdbrink onderzoeken waarom de 

Zweden het anders doen dan de rest.
Presentatie: Sander Schimmelpenninck en  
Thomas Erdbrink
Regie: Nicolette Bloemberg

Televisie  
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Argos
NPO radio 1

Onderzoeksjournalistiek in samenwerking met 
HUMAN. Achtergronden bij het nieuws en zaken 
die nieuws zouden moeten zijn.
Zaterdag 14.00 - 15.00 uur
Presentatie: Eric Arends
Eindredactie: Harry Lensink

Bureau Buitenland
NPO radio 1

Een actueel programma met internationaal 
nieuws, reportages, achtergronden en opmer-
kelijke verhalen uit het buitenland. Afwisselend 
gepresenteerd door Eric Arends, Chris Kijne en 
Sophie Derkzen. In 2020 produceerde de redactie 
van Bureau Buitenland naast de uitzendingen op 
NPO Radio1 drie podcasts: The Presidential Pod-
cast (over Trump en de verkiezingen in de VS), De 
rode draad (over de toekomstplannen van China) 
en De Arabische lente: 10 jaar later (een podcast 
over de mensen in het Midden-Oosten die nog 
steeds op zoek zijn naar vrijheid).
Maandag t/m vrijdag 19.00 - 19.30 uur
Presentatie: Eric Arends, Sophie Derkzen, 
Chris Kijne
Eindredactie: Herman Schulte Nordholt

3voor12 Radio
NPO 3FM

4 avonden per week neemt Sagid je mee in de 
nieuwste muziek en de beste classics van elke  
genre: pop, rock, hiphop, dance en indie.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
21.00 - 00.00 uur
Presentatie: Sagid Carter
Samenstelling: Sander Kerkhof
Productie: Matthijs Kuiper
Eindredactie: Niels Aalberts

Frank & Eva: Welkom bij de club!
NPO 3FM, i.s.m. BNNVARA

Energieke middagshow waarin Frank en Eva ie-
dereen welkom heten met een mix van frisse mu-
ziek, actuele onderwerpen, leuke interviews en af 
en toe een maf spelletje.
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrij-
dag 16.00 - 19.00 uur
Presentatie: Eva Koreman en Frank van der Lende
Samenstelling: Menno Visser
Regie: Roel Hendriksen
Eindredactie: Niels Aalberts, Arjan Penders (BN-
NVARA)

Club Cleven
NPO 3FM

Voor corona was club Cleven de ideale opwarmer 
voor je avondje stappen, nu bouwt Eva met een 
mix van energieke muziek die je hoort in clubs, 
zalen en feesttenten het feest gewoon bij je thuis. 
Zaterdag 22.00 - 00.00 uur
Presentatie: Eva Cleven
Samenstelling: Sander Kerkhof 
Eindredactie: Sander Kerkhof, Niels Aalberts

RadioDoc
NPO radio 1

Documentaireprogramma-uur van NTR en 
VPRO.
Zondag 21.00 - 22.00 uur
Presentatie: Co de Kloet 
Eindredacteur VPRO: Anton de Goede

Radio
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Het Marathoninterview
NPO radio 1

Een traditie sinds 1986: sterke interviewers uren-
lang in gesprek met gasten van naam. Over leven 
en werk, voorbij de waan van de dag. Op zender 
rechtstreeks te beluisteren, maar ook online, en 
na afloop als podcast.
Zeven keer op de zender Radio 1, een keer ‘online 

only’.
Presentatie: Clarice Gargard, Atze de Vrieze,  
Hans Jaap Melissen, Sophie Derkzen,  
Lotje IJzermans, Liesbeth Staats, Floortje Smit 
Eindredactie: Anton de Goede

Nooit Meer Slapen
NPO radio 1

Nooit Meer Slapen is dé late night cultuurshow 
op NPO Radio 1.
Elke werkdag van 00.00 tot 01.00 uur een diep-
gravend studiogesprek van één uur over werk en 
leven met een gast uit de wereld van kunst, cul-
tuur of de actualiteit. 
Ook te beluisteren als podcast. 
Maandag t/m vrijdag 00.00 - 01.00 uur 
Presentatie: Pieter van der Wielen, Liesbeth 
Staats (vrijdagen)
Eindredactie: Paula van den Elsen

OVT (Onvoltooid Verleden Tijd)
NPO radio 1

Een actueel programma over alles wat met het 
verleden te maken heeft. Historische achtergron-
den bij het nieuws. Maar daarnaast bijvoorbeeld 
ook boeken, films en tentoonstellingen. En een 
wekelijkse column, afwisselend door: Micha Wer-
theim, Nelleke Noordervliet, Abdelkader Benali, 
Sana Valiulina en John Jansen van Galen. En tegen 
half twaalf: Het Spoor Terug, documentaire.
Zondag 10.00 - 12.00 uur
Presentatie: Paul van der Gaag, Laura Stek, 
Jos Palm, Julie Blussé
Eindredactie: Paul van der Gaag

Vrije Geluiden
NPO radio 4

Zaterdag en zondag 23.00 - 00.00 uur
Presentatie: Aad van Nieuwkerk 
Eindredactie: Aad van Nieuwkerk

Themakanalen

3FM Alternative
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Niels Aalberts

Radio  
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BOBcast
NPO Radio 1

Presentatie: Chris Kijne en Lars Hulshof
Eindredactie: Anton de Goede

Parelradio
NPO Radio 1

Presentatie: Stef Visjager
Eindredactie VPRO: Anton de Goede

Phasmophobia
Fictiepodcast van Tom Hofland en Pascal van 
Hulst
Eindredactie VPRO: Anton de Goede

Gothrecht
Fictiepodcast van Pepijn Lanen
Eindredactie VPRO: Anton de Goede

Yous & Yay: New Emotions
Interviews door Sef en Pepijn
Eindredactie VPRO: Anton de Goede 

Een dik uur Ischa op de radio
Presentatie: Anton de Goede
Eindredactie: Lotje IJzermans

Zomergasten
Presentatie: Tom Klaassen
Eindredactie VPRO: Jurgen van Uden

De plantage van onze voorouders
Presentatie: Maartje Duin
Eindredactie VPRO: Paul van der Gaag

Radio Bergeijk
Fictiepodcast van George van Houts, Pieter Bouw-
man en Mat Wijn
Eindredactie VPRO: Anton de Goede

De Verhalen
Audiodrama van de NPO
Presentatie: Anton de Goede
Eindredactie: Anton de Goede
 
Verder: 

Polititia
NPO 3FM

VPRO Zomergasten podcast
NPO 2

Argos (2020)
NPO Radio 1

OVT (2020)
NPO Radio 1

Nooit Meer Slapen (2020)
NPO Radio 1

Bureau Buitenland (2020)
NPO Radio 1

The Presidential Podcast (2020)
NPO Radio 1

Lees Dees (2020)
NPO Radio 1

Kwaad bloed
NPO Radio 1

Special Future Shock: de Podcast Pioniers 
(Tegenlicht)
NPO Radio 1

Lopendebandwerk
NPO Radio 1

Vuelta
NPO Radio 1

Podcasts  
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De Arabische lente: 10 jaar later
NPO Radio 1

Bureau Buitenland: De rode draad
NPO Radio 1

Psychocandy (2020)
NPO Radio 2

Vrije Geluiden 2 Go
NPO Radio 2

Weird Hit Wonder (3voor12)
NPO Radio 2

3voor12 Niet te missen (2020)
NPO 3FM

3voor12 De Machine (2020)
NPO 3FM

De familie Romeijn
NPO 3FM

Vrije Geluiden op 4 (2020)
NPO Radio 4

Gaudeamus 1945 - 2020 
NPO Radio 4

De componistenkamer
NPO Radio 4

VPRO Koos podcast 2020
vprogids.nl

Uit de gouden kooi
vprogids.nl

Podcasts  


