jaaroverzicht
programma’s televisie
programma’s televisie jeugd
radio

programma’s televisie
#followme
Nicolaas Veul duikt in de financiële wereld achter Instagram. Op
dit platform zijn likes en followers keiharde valuta geworden.
Maar welke schaduweconomie
ontstaat hierdoor? Wat is echt en
wat is nep?
Presentatie: Nicolaas Veul
22-11-2018, 1x50’

2Doc IDFA Primeur: Bellingcat - Truth in a Post-Truth
World
Kunnen we nog uitgaan van een
waarheid in deze tijden van nepnieuws? Bellingcat, een internationaal netwerk van gewone burgers en jonge computernerds,
krijgt de feiten boven tafel.
Regie: Hans Pool
20-11-2018, 1x88’

2Doc IDFA Primeur: O Amor
É Único
Na meer dan veertig jaar van
gedwongen zwijgen vertellen
de laatst overlevende ‘Atomic
Soldiers’, die in de jaren vijftig
als proefkonijn gebruikt zijn voor
Amerikaanse kernproeven, hun
verhaal.
Regie: Morgan Knibbe, Verenigde
Staten van Amerika, de 2017
21-11-2018, 1x48’

2Doc: A German Life
(aankoop)

2Doc: Armando, portret van
een vriend

Brunhilde Pomsel werkte tot het
einde van het nazi-regime als
persoonlijk secretaresse voor
Joseph Goebbels, de minister
voor propaganda. In 2016 gaf zij
voor het eerst in haar leven een
interview.
Regie: Christian Krönes, Oostenrijk 2016
08-08-2018, 1x88’

Cherry Duyns schetst een beeld
van de veelzijdige kunstenaar Armando, met wie hij al veertig jaar
bevriend is. Een documentaire
over de tragiek van de mens en
het gevecht met de eeuwigheid.
Regie: Cherry Duyns
02-07-2018, 1x80’ (herh)

2Doc: A Strange love affair
with ego
Als kind wist regisseur Ester
Gould precies wie ze wilde
worden: haar twee jaar oudere
zus Rowan, die met haar enorme
zelfovertuiging de wereld aan
haar voeten had liggen.
Regie: Ester Gould
19-11-2018, 1x90’ (herh)

2Doc: Alicia
Wat doet het met je als je opgroeit in kindertehuizen, jaar in
jaar uit hopend op een plek in
een pleeggezin? Wie beslist er
over Alicia’s lot en toekomst?
Een onderhuids portret van
binnenuit.
Regie: Maasja Ooms
24-11-2018, 1x89’ (herh)

2Doc: Ambulance (aankoop)
2Doc Kort: The Atomic
Soldiers (aankoop)
In een Braziliaans bergdorpje
woont de tachtigjarige Dona
Alva, alias De machovrouw. Na de
dood van haar man, met wie ze
een liefdeloos huwelijk had, gaat
ze dapper op zoek naar een nieuwe liefde. Regie: Marina Meijer
21-05-2018, 1x22’

Filmmaker Mohamed Jabaly
wil in 2014 verslag doen van de
Gaza-oorlog. Hij sluit zich aan bij
het paramedische team van een
ambulance. Nooit eerder zag hij
de gevolgen van geweld van zo
dichtbij.
Regie: Mohamed Jabaly,
Noorwegen 2016
17-05-2018, 1x58’ (herh)

2Doc: Bewaarders
Het hypermoderne Justitieel
Complex Zaanstad gaat door
een nieuwe, efficiënte manier
van werken meer gevangenen
huisvesten met minder personeel. Wat betekent dat voor de
gedetineerden en bewaarders?
Regie: Marc Schmidt
19-02-2018, 1x76’

2Doc: Bewaren
Digna Sinke bewaart alles. Ze
probeert met haar moeder (92)
te achterhalen waar die behoefte
ontstaan is en ze zoekt naar de
nieuwe mens die alleen nog een
paspoort, bankpas, laptop en
telefoon bezit. Regie: Digna Sinke
01-10-2018, 1x52’

2Doc: Brommers kiek’n
Hoe is het om als jongere op te
groeien op het platteland? Een
cinematografische ode aan de
plattelandscultuur: kameraadschap, liefde, werk, toekomst en
oneindige ruimte en vrijheid.
Regie: Geertjan Lassche
02-01-2018, 1x89’ (herh)

2Doc: City of Ghosts
(aankoop)
Hoe drie gewone jongens actief
werden in een mediaoorlog,

nadat hun Syrische thuisstad
Raqqa door IS werd uitgeroepen
tot hoofdstad van het kalifaat en
veranderde in een spookstad.
Regie: Matthew Heineman, Verenigde Staten van Amerika 2017
11-04-2018, 1x86’

2Doc: Fatum [Room 216]
Een hooggeplaatste militair
wordt ondervraagd over de
verdwijning van een vrouw. Indit
lange, opmerkelijke politieverhoor ontvouwt zich het verhaal
van een gruwelijke misdaad.
Regie: Ramon Gieling
27-02-2018, 1x55’

2Doc: Forever Pure
(aankoop)
Door een geheim transfercontract heeft de Joodse voetbalclub Beitar Jerusalem F.C. twee
nieuwe spelers in het team die
moslim zijn. Dit leidt in de club
tot een conflict dat totaal uit de
hand loopt.
Regie: Maya Zinhstein, Verenigd
Koninkrijk, 2017
31-05-2018, 1x52’

2Doc: Ghost Hunting
(aankoop)
Ex-gevangenen helpen als acteur
of setbouwer mee aan de gedetailleerde reconstructie van een
Israëlisch cellencomplex. Pijnlijke
herinneringen komen weer tot
leven.
Regie: Raed Andoni, Frankrijk
2017
31-01-2018, 1x89’

2Doc: Going Clear:
Scientology and the Prison
of Belief (aankoop)
Alex Gibney richt zijn lens op
de Scientology Kerk en portretteert acht voormalige leden die
praten over hun vaak schokkende ervaringen, wat hen aantrok

en waarom ze de kerk hebben
verlaten. Verenigde Staten van
Amerika, 2014
03-05-2018, 1x119’ (herh)

2Doc: Golden Dawn Girls
(aankoop)
Terwijl kopstukken van de extreemrechtse Griekse partij Golden Dawn achter de tralies zitten,
nemen een dochter, echtgenote
en moeder de zaken waar. Wat
beweegt deze vrouwen? Regie:
Håvard Bustnes, Noorwegen 2017
07-03-2018, 1x91’

2Doc: I Am Not Your Negro
(aankoop)
Reis door de zwarte geschiedenis in de VS aan de hand van het
verhaal van drie vermoorde vrienden: Malcolm X, Medgar Evers
en Martin Luther King jr. Regie:
Raoul Peck, Verenigde Staten van
Amerika, de 2016
03-04-2018, 1x86’

2Doc: Inside Lehman
Brothers (aankoop)
Drie journalisten kijken tien jaar
na het faillissement van Lehman
Brothers met de klokkenluiders
terug op de val van de Amerikaanse zakenbank. Wat is er
gebeurd en hoe heeft het zover
kunnen komen?
Regie: Jennifer Deschamps,
Frankrijk 2018
18-09-2018, 1x85’

2Doc: Ja, dat was Høken,
40 jaar Normaal
Het verhaal van de ruigste Nederlandse band ooit. De band
die het platteland een gezicht
en een identiteit gaf. Met veertig
albums, 350 nummers, 200
T-shirtjes en dampende feesttenten met veel bier.
Regie: Frank Wiering
26-07-2018, 1x84’ (herh)

2Doc: Joyride (aankoop)
Voor miljoenen vrouwen is het
beschikken over een vrouwencondoom een kwestie van leven
en dood. Waarom zijn ze nog
steeds niet makkelijk verkrijgbaar?
Regie: Randall Wood, Australië
2017
24-01-2018, 1x52’

2Doc: La Chana (aankoop)
Flamenco danseres Antonia Santiago Amador verdween op het
hoogtepunt van haar roem in de
jaren ’70 van het podium, maar
ze is terug en haar flamenco ziel
is nog springlevend. Regie: Lucija
Stojevic, Spanje 2016
15-11-2018, 1x83’ (herh)

2Doc: Liberation Day
(aankoop)
De Sloveense cultband Laibach
mag als eerste rockgroep ooit
spelen op Onafhankelijkheidsdag
in Noord-Korea. De film volgt de
bandleden en hun entourage
vanaf de dag van aankomst tot
aan het concert. Regie: Morten
Traavik,
Regie: Ugis Olte, Letland 2017
14-06-2018, 1x54’

2Doc: Lo and Behold;
Reveries of the Connected
World (aankoop)
Zal het internet ooit dromen over
zichzelf? Kan het een moraal krijgen of zal het ons meer schade
dan goed doen? Filmmaker Werner Herzog verkent het digitale
landschap van het internet.
Regie: Werner Herzog, Verenigde
Staten van Amerika 2015
25-10-2018, 1x96’ (herh)

2Doc: Love and engineering
Hoe komen nerds aan de vrouw?
Nerd Atanas vond het geluk en
besloot zijn mede-nerds te hel-

pen in een taal die ze begrijpen.
Het verleiden en veroveren van
een vrouw is als het hacken van
een computer.
Regie: Tonislav Hristov
25-01-2018, 1x51’ (herh)

2Doc: Love Means Zero
(aankoop)
Nick Bollettieri is een eigenzinnige tenniscoach, die in de jaren
tachtig veel succes had met zijn
omstreden aanpak. Interviews
worden afgewisseld met archiefmateriaal van legendarische
tennismatches.
Regie: Jason Kohn, Verenigde
Staten van Amerika 2017
04-07-2018, 1x88’

2Doc: Maori Boy Genius
Vanaf zijn geboorte is al duidelijk
dat Ngaa een genie is en de hele
Maori-gemeenschap ziet hem als
de redder van hun cultuur. Is dit
de toekomstige president van
Nieuw Zeeland?
Regie: Pietra Brettkelly
13-12-2018, 1x54’ (herh)

2Doc: Mercy Mercy
Vier jaar lang worden de adoptieperikelen rond een Ethiopisch
en een Deens echtpaar en hun
kinderen gevolgd, waarmee een
andere kant van adoptie wordt
blootgelegd.
Regie: Katrine Riis Kjaer
12-04-2018, 1x56’ (herh)

2Doc: More Human than
Human
Wat betekent het om te leven
in een tijdperk van intelligente
machines? Zal kunstmatige intelligentie uiteindelijk de mensheid
overbodig maken?
Regie: Tommy Pallotta en
Femke Wolting
17-09-2018, 1x55’

2Doc: Motley’s Law
(aankoop)
Kimberley Motley mag als enige
buitenlander en als enige vrouw
als advocaat werken in Afghanistan, waar het rechtssysteem de
democratische grondwet combineert met informele shariarechtspraak. Regie: Nicole Nielsen
Horanyi, Denemarken 2014
11-10-2018, 1x55’ (herh)

2Doc: Mugabe and the
Democrats (aankoop)
In Zimbabwe wordt in 2009 een
nieuwe grondwet opgesteld
door vertegenwoordigers van
twee rivaliserende partijen. De
camera volgt hen in hun worsteling. Is hier een democratie in de
maak? Regie: Camilla Nielsson,
Denemarken 2013
19-04-2018, 1x85’ (herh)

2Doc: Pervert Park (aankoop)
Voor zedendelinquenten in
Florida is het verboden om in een
kinderrijke omgeving te wonen.
Daarom wonen veel delinquenten
in het trailerpark Florida Justitie
Transitions - bekend als ‘Pervert
Park’. Regie: Frida Barkfors, Regie:
Lasse Barkfors, Zweden 2015
05-07-2018, 1x55’ (herh)

2Doc: Point and Shoot
(aankoop)
Een beschermd opgegroeide
Amerikaanse jongen met een
dwangneurose transformeert
in een avonturier die in Libië
deelneemt aan de gewapende
opstand tegen dictator Kadhafi.
Regie: Marshall Curry, Verenigde
Staten van Amerika 2014
01-02-2018, 1x78’ (herh)

2Doc: Sacro GRA (aankoop)
Gianfranco Rosi bracht twee jaar
door op de Sacro Gra, de ringweg A90 rond Rome, en schildert

de periferie van het stadsleven.
Het resulteerde in een liefdesverklaring aan Rome. Regie: Gianfranco Rosi, Italië 2013
28-06-2018, 1x88’ (herh)

2Doc: Safari (aankoop)
Regisseur Ulrich Seidl volgt
Duitse en Oostenrijkse jachttoeristen die in Afrika op safari
gaan om bedreigde dieren te
schieten. Sommigen zoeken naar
trofeeën, anderen willen genieten van de jacht.
Regie: Ulrich Seidl, Oostenrijk
2016
20-06-2018, 1x84’

2Doc: School Life (aankoop)
Een schooljaar uit het leven van
twee bevlogen leraren op een
kostschool voor kinderen van
zeven tot twaalf jaar. Na 46 jaar
lesgeven bereiden ze zich voor
op hun pensioen, maar kunnen
ze wel zonder?
Regie: Neasa Ni Chianain en
David Rane, Ierland 2016
02-10-2018, 1x96’

2Doc: Stories We Tell
(aankoop)
De Canadese actrice en regisseur
Sarah Polley ontdekt dat elk
familielid een eigen versie heeft
van haar familiegeschiedenis.
Regie: Sarah Polley, Canada 2012
19-07-2018, 1x103’ (herh)

2Doc: The Child Soldier’s
New Job (aankoop)
Voormalig kindsoldaten uit
Afrika worden door private legers
voor een schijntje ingehuurd en
uitgezonden naar Syrië en Afghanistan, ondanks de gedragscodes voor de (private) militaire
industrie.
Regie: Mads Ellesoe, Denemarken
2016
18-10-2018, 1x67’ (herh)

2Doc: The Cleaners
(aankoop)
Wie bepaalt wat we te zien krijgen op internet? Een inkijk in de
verborgen wereld van Facebooks
digitale schoonmaak, waarbij
geweld, pornografie en politieke boodschappen verwijderd
worden.
Regie: Hans Block, Regie: Moritz
Riesewieck, Duitsland 2018
11-09-2018, 1x85’

2Doc: The End of Fear
Via de levensloop van het
kunstwerk ‘Who’s Afraid of Red,
Yellow, and Blue III’ stelt regisseur
Barbara Visser de vragen: wat is
kunst, wanneer is kunst echt, wat
is de waarde en wie bepaalt dat?
Regie: Barbara Visser
30-05-2018, 1x58’

2Doc: The Look of Silence
(aankoop)
Hoe is het om in een land te
leven tussen daders die nooit
zijn gestraft voor hun daden?
Het vervolg op ‘The Act of Killing’
richt zich op de slachtoffers van
de Indonesische staatsgreep
van 1965.
Regie: Joshua Oppenheimer,
Denemarken 2014
16-08-2018, 1x97’

2Doc: The Man Who Saved
the World (aankoop)
Stanislav Petrov van de Sovjet
luchtmacht stond voor een
onmogelijke keuze: klopte wat
hij op de radar zag en waren er
kernraketten van de VS in aantocht, of was er sprake van een
storing? Regie: Peter Anthony,
Denemarken 2014
26-04-2018, 1x103’ (herh)

2Doc: The Newsroom Off the Record
De Deense krant Ekstra Bladet

kampt met dalende verkoopcijfers, maar waar ligt de oplossing?
En waar ligt de grens tussen
moraliteit en het belang van een
goede voorpagina?
Regie: Mikala Krog, Denemarken
2014
07-06-2018, 1x53’ (herh)

2Doc: The Oslo Diaries
(aankoop)
Verslag van de geheime gesprekken die in 1992 plaatsvonden
tussen een kleine groep Israëliërs
en Palestijnen, waarbij politieke
intriges, vriendschappen en het
verlangen naar vrede de kern
vormden. Regie: Mor Loushy,
Regie: Daniel Sivan, Israël 2018
12-09-2018, 1x94’

2Doc: The Other Side of
Everything (aankoop)
Het verhaal van politieke strijd en
desillusie vertelt vanuit het perspectief van Servische filmmaakster en dat van haar moeder.
Regie: Mila Turajlic, Servië 2017
14-11-2018, 1x89’

2Doc: The Raft (aankoop)
Enkele deelnemers aan een
wetenschappelijk experiment in
1973, waarbij zij maandenlang op
een vlot op zee doorbrachten,
kijken in een nagebootste setting
terug op deze ervaring
Regie: Marcus Lindeen, Zweden
2018
27-12-2018, 1x94’

2Doc: The Reagan Show
(aankoop)
Een portret van Ronald Reagan,
president van de Verenigde
Staten van 1981 tot 1989, dat
de absurditeit en het charisma
laat zien van een acteur die de
belangrijkste rol van zijn leven
speelt.
Regie: Pacho Velez en Sierra

Pettengill, Verenigde Staten van
Amerika 2017
21-02-2018, 1x70’

2Doc: The Road to Fame
Vijf Chinese studenten voeren
een pittige strijd om een rol in
de musical ‘Fame’. Lukt hen dat
en stellen ze als kinderen van de
eenkindpolitiek hun ouders, die
hoge verwachtingen hebben,
niet teleur?
Regie: Hao Wu
17-12-2018, 1x57’ (herh)

2Doc: The Settlers (aankoop)
Sinds de Zesdaagse Oorlog in
1967 hebben honderdduizenden Israëliërs huizen gebouwd
in de bezette gebieden aan de
Jordaanoever. Hoe is het om te
wonen op de breuklijnen van een
eeuwenoud conflict?
Regie: Shimon Dotan, Israël 2016
10-05-2018, 1x92’ (herh)

2Doc: The Waldheim Waltz
(aankoop)
Tijdens de verkiezingscampagne
van de Oostenrijkse politicus
Waldheim in 1986 worden de
geruchten dat hij betrokken is
geweest bij de SS tijdens de
tweede wereldoorlog steeds
hardnekkiger.
Regie: Ruth Beckermann,
Oostenrijk 2018
19-12-2018, 1x91’

2Doc: The Work (aankoop)
Drie mannen laten zich vrijwillig
opsluiten in Folsom State Prison
in Californië. Ze ondergaan
samen met de gedetineerden
een heftige groepstherapie om
de strijd aan te gaan met hun
problemen.
Regie: Jairus McLeary, Gethin
Aldous, Verenigde Staten van
Amerika 2017
25-09-2018, 1x84’

2Doc: The Workers Cup
(aankoop)
Een miljoen migrantenarbeiders
werken in Qatar om de faciliteiten voor het FIFA Wereldkampioenschap 2022 te realiseren.
Overdag bouwen ze stadions en
’s avonds spelen ze hun eigen
voetbalcompetitie. Regie: Adam
Sobel, Verenigd Koninkrijk 2017
18-07-2018, 1x58’

2Doc: Ubiquity
Sommige mensen hebben last
van de straling van het onzichtbare web van smartphones,
zendmasten en slimme apparaten. Is er voor hen nog plek als
alles en iedereen door een draadloos web verbonden is?
Regie: Bregtje van der Haak
22-10-2018, 1x55’

2Doc: Waiting for the Sun
(aankoop)
In China worden kinderen van ter
dood veroordeelden meestal aan
hun lot overgelaten. Als ze geluk
hebben, belanden ze in ‘Sun
Village’. Een groepje kinderen in
dit tehuis wordt twee jaar lang
gevolgd.
Regie: Kaspar Astrup Schroder,
Denemarken 2016
16-01-2018, 1x55’

2Doc: Weiner (aankoop)
De dramatische wederopstanding en, wanneer zijn seksuele
exhibitionisme wederom opspeelt, onvermijdelijke ondergang van de hardleerse Amerikaanse politicus Anthony Weiner.
Regie: Josh Kriegman, Regie: Elyse Steinberg, Verenigde Staten
van Amerika 2015
11-01-2018, 1x93’ (herh)

2Doc: Wognum
De oudere jongere Matthijs
Wognum (42) vindt na vele om-

zwervingen zijn thuis in de gabberscene. Maar hij heeft nog een
droom: klassiek pianist worden.
Hoe verhouden deze werelden
zich tot elkaar?
Regie: Tim Bary
05-12-2018, 1x55’

30 jaar Dutch Dance
Drieluik over drie decennia dance
in Nederland. Niemand kon in
1988 vermoeden dat de nieuwe
muziekstroming house zou uitgroeien tot een van Nederlands
grootste exportproducten.
Regie: Sacha Vermeulen
20-10-2018, 3x46’

3Doc: Alles wat we wilden
The sky is de limit. Iedereen kan
een ster zijn én mooi én populair.
Een film over jonge ambitieuze
mensen en de tol die ze achter
de schermen betalen voor een
schijnbaar perfect en succesvol
leven.
Regie: Sarah Mathilde Domogala
30-04-2018, 1x48’ (herh)

3Doc: De Jeugd van
Tegenwoordig: De formule
In aanloop naar hun vierde CD
‘Ja Natúúrlijk!’ volgt regisseur
Paula van den Elsen de populaire
hiphopformatie De Jeugd van
Tegenwoordig in de studio, op
weg naar concerten en achter de
schermen.
Regie: Paula van den Elsen
18-08-2018, 1x49’ (herh)

3Doc: Kenny B
Niemand in Nederland had
nog van de Tilburgse Kenny B.
gehoord, tot hij in 2015 doorbrak
met de zomerhit Parijs (‘Praat
Nederlands met me’) en zijn
leven in een stroomversnelling
raakte.
Regie: Walter Stokman
22-09-2018, 1x54’ (herh)

3Doc: Ronnie Flex, alleen met
iedereen
Ronnie Flex is de frontman van
een nieuwe generatie Nederlandse rappers. Deze film portretteert
hem tijdens het maken van zijn
tweede album en zijn zoektocht
naar zijn muzikale identiteit.
Regie: Sacha Vermeulen
29-09-2018, 1x49’ (herh)

3Doc: Senna (aankoop)
Een kijkje in het Formule 1-leven
van de in 1994 overleden Braziliaanse Formule 1-legende Ayrton
Senna. Verteld met enkel archiefmateriaal volgt de documentaire
Senna bij zijn korte carrière.
Regie: Asif Kapadia, Verenigde
Staten van Amerika 2010
10-05-2018, 1x98’ (herh)

3Doc: We Live in Public
(aankoop)
Internet pionier Josh Harris besluit om een sociaal experiment
uit te voeren, waarbij honderd
bewoners drie maanden lang
samenleven in een aangepaste
kelder. Eten, seks, alles wordt
vastgelegd.
Regie: Ondi Timoner, Verenigde
Staten van Amerika 2009
24-06-2018, 1x83’ (herh)

3Doc: Where to Invade Next?
(aankoop)
Filmmaker Michael Moore gaat,
gewapend met de Amerikaanse vlag, in Europa op zoek naar
oplossingen voor sociaal-economische kwesties in de VS. Regie:
Michael Moore, Verenigde Staten
van Amerika 2015
05-01-2018, 1x113’ (herh)

3Lab: NIGHT (aankoop)
In NIGHT wordt de zorgeloze
dynamiek tussen vier vriendinnen
verstoord na een ongemakkelijke interactie met de bouncer

van een hippe club. De korte
film gaat over micro-agressies,
subtiele vormen van racisme die
makkelijk over het hoofd gezien
worden.
20-05-2018, 1x9’

3Lab: Pure lucht
Als Bas erachter komt dat alle
mensen eigenlijk ballonnen zijn,
prikt hij iedereen op straat lek.
Tot hij Jacques raakt, een mens
van vlees en bloed, die nu dood
dreigt te bloeden.
Regie: Casper Buijtendijk
16-09-2018, 1x22’

3Lab: Tussen de schijnwerpers
Het leven van het ondersteunend
personeel van de Toneelacademie Maastricht staat in schril
contrast met de wereld van
glitter en glamour waarmee de
flamboyante theaterstudenten
worden geassocieerd.
Regie: Anne van Helvoort
13-05-2018, 1x25’

Blue Jasmine (aankoop)
De vroeger stinkend rijke New
Yorkse Jasmine strandt na de faillissementsfraude van haar man
bij haar geadopteerde zuster in
San Fancisco als ongenode gast
met de kapsones van een snob.
Regie: Woody Allen, de Verenigde Staten van Amerika
22-06-2018, 1x91’ (herh)

Boeken in de Boekenweek
2018
Feestelijke extra uitzending met
gesprekken over de natuur met
Griet Op de Beeck, Jan Terlouw,
Gerbrand Bakker, Gerda van
Wageningen, Marieke Lucas
Rijneveld, Dik van der Meulen en
Alexander Reeuwijk.
Presentatie: Jeroen van Kan
en Carolina Lo Galbo
11-03-2018, 1x48’

Boyhood (aankoop)
De zesjarige Mason wordt twaalf
jaar lang gevolgd. Tijdens die
jaren woont hij met zijn moeder
en zuster in Texas. Zijn vader ziet
hij alleen in de weekenden.
Regie: Richard Linklater, Verenigde Staten van Amerika, de 2014
29-06-2018, 1x152’ (herh)

Buitenhof
Discussieprogramma met
interviews, opinies en debatten,
afwisselend gepresenteerd door
Pieter Jan Hagens, Marcia Luyten,
Paul Witteman, Diana Matroos en
Jort Kelder.
07-01-2018, 42x54’

Classic Albums:
Amy Winehouse - Back to
Black (aankoop)
Het album Back To Black zette
Amy Winehouse in 2006 in de
schijnwerpers van het wereldtoneel, met hits als Rehab en Love
Is A losing Game.
Regie: Marre Jeremy, Verenigd
Koninkrijk 2018
30-12-2018, 1x58’

Cloud Atlas (aankoop)
Zes verhalen die zich in verschillende tijden en op verschillende
plaatsen afspelen maar onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Verfilming van de bestseller van
David Mitchell.
Regie: Tom Tykwer, Duitsland
2012
13-01-2018, 1x155’ (herh)

Club van 27: Kurt Cobain Montage of Heck (aankoop)
Een ruige tocht door het leven
van Kurt Cobain tot aan zijn
tragische zelfmoord op zevenentwintigjarige leeftijd. Gebaseerd
op persoonlijke archieven van de
succesvolle zanger/gitarist van
Nirvana.

Regie: Brett Morgan, Verenigde
Staten van Amerika, de 2015
18-05-2018, 1x122’ (herh)

De Held
Sara Silverstein is opgegroeid
met geheimen. Haar vader was
kampslachtoffer, maar praatte
er nooit over. Als Sara slachtoffer
wordt van een gewelddadige
aanranding, bagatelliseert ze het
aanvankelijk.
Regie: Menno Meyjes
20-04-2018, 1x89’

De kijk van Koolhoven
Zesdelige reeks filmcolleges door
filmregisseur en cinefiel Martin
Koolhoven. Aan de hand van
scènes uit zijn favoriete speelfilms maakt Koolhoven de kijkers
deelgenoot van zijn liefde voor
cinema.
Presentatie: Martin Koolhoven,
Regie: David Kleijwegt
05-10-2018, 6x40’

De maatschap - De overlever
Matthias Meyer bouwt een
advocatenimperium op dat in
het naoorlogse Nederland zijn
weerga niet kent. Niet alleen dat,
hij bouwt een familie. Een hecht
gezin, samen één tegen de rest.
Regie: Michiel van Jaarsveld
10-08-2018, 4x48’ (herh)

De Nationale Wetenschapsquiz 2018
In deze 25e editie breken weer
drie duo’s, bestaande uit een wetenschapper en een kunstenaar,
zich het hoofd over wetenschappelijke vragen onder leiding van
Ionica Smeets en Pieter Hulst.
29-12-2018, 1x90’

De toekomstbouwers 2
Wilfried de Jong voelt acht
getalenteerde jonge designers
aan de tand. Hoe zien zij de toe-

komst? Een vakkundige jury kiest
vervolgens de winnaar van het
VPRO Toekomstbouwdepot twv
10.000 euro.
Presentatie: Wilfried de Jong,
Regie: Willem Van Der Vet
23-10-2018, 5x40’

Door het hart van China
China bevindt zich op een kantelpunt in de geschiedenis. Ruben
Terlou reist vanuit het noorden
zuidwaarts en stelt in bijzondere
en spontane ontmoetingen het
leven van de gewone Chinees
centraal. Presentatie: Ruben Terlou, Regie: Maaik Krijgsman
14-01-2018, 7x42’

Ersin in wonderland Seizoen 1
De twee gezichten van vakantiebestemmingen. Ersin Kiris
reist als journalist en toerist naar
populaire vakantieoorden, zoals
het Kruger Park en Acapulco en
maakt curieuze portretten van
het paradijs. Presentatie: Ersin
Kiris, Regie: Jorne Baard
09-07-2018, 4x30’ (herh)

Francofonia (aankoop)
Met behulp van de kunstwerken
en het archief in het Louvre en
getuigenissen van mensen wordt
gekeken naar de relatie tussen
kunst en macht.
Regie: Aleksandr Sokurov
30-11-2018, 1x81’

Gelukzoekers
In het Groningse dorp waar
Harko woont, arriveert een bus
asielzoekers met daarin Faiza.
Harko en Faiza, twee jongeren
met een ongewisse toekomst.
Kan er liefde opbloeien?
Regie: Hanro Smitsman
28-02-2018, 1x89’

Goed volk – seizoen 1
(aankoop)
De Vlaamse kok Jeroen Meus
reist de wereld rond en bezoekt
zes moeilijk te doorgronden gemeenschappen die hem als kind
al fascineerden. Meus probeert
ze via de keuken te ontdooien.
Presentatie: Jeroen Meus, België
2014
11-05-2018, 6x51’

Goed volk – seizoen 2 (aankoop)
De Vlaamse kok Jeroen Meus
reist de wereld rond en trekt
langs intrigerende, moeilijk te
doorgronden leefgemeenschappen waarvan hij de ziel blootlegt
in de keuken. Presentatie: Jeroen
Meus, België 2017
16-03-2018, 8x55’

Goin’ Rectal
Vijf jongensdromen. Eén band,
Rectum Raiders, die ondanks
bloed, zweet en tranen niet weet
door te breken. Dennis Alink
volgt Jaco, Daniël, Niek, Jeroen
en Guus in hun zoektocht naar
succes.
Regie: Dennis Alink
08-04-2018, 1x54’

Halalbus
Syrische vluchteling Abu Adnan
doorkruist Nederland met een
Arabische variant op de SRV-bus
en verkoopt levensmiddelen
aan andere gevluchte Syriërs.
Zo geeft hij een inkijkje in hun
worstelingen.
Presentatie: Abu Adnan, Regie:
Issa Shaker en Femke Noordink
27-05-2018, 1x25’

Her (aankoop)
De eenzame, gescheiden schrijver Theodore wordt verliefd op
zijn nieuwe ‘operating system’
dat denkt als een mens en de

zwoele stem van Scarlett Johansson heeft.
Regie: Spike Jonze, Verenigde
Staten van Amerika, de 2013
06-07-2018, 1x112’ herh)

Het beste van IDFA
Talkshow over de hoogtepunten
van IDFA 2018, waarin ook de
winnaar van de VPRO IDFA Audience Award 2018 bekend wordt
gemaakt. En aandacht voor het
vijfjarige bestaan van documentaireplatform 2Doc. Presentatie:
Ersin Kiris en Nadia Moussaid
23-11-2018, 1x50’

Het succes van de kringloopwinkel
In de kringloopwinkels in Nederland werken zo’n 20.000 mensen. Mensen met een ‘rugzakje’.
Iedereen weet van het rugzakje
van de ander. Dat leidt tot begrip,
gesprek en een helpende hand.
Regie: Frank Wiering
06-01-2018, 1x37’ (herh)

Holland Festival
Janine Abbring spreekt Hans
Kesting over ‘Romeinse Tragedies’, stukken van Shakespeare.
Breakdancer Xisco Riboch ontmoet de choreografe van ‘Kata’.
Colin Benders over ‘Electro Symphonic Orchestra’. Presentatie:
Janine Abbring, Regie: Marinka
de Jongh, Jonathan Maas en
Stephane Kaas
09-06-2018, 1x30’

Inside IDFA
Zeven korte portretten door bekende Nederlanders die op IDFA
in gesprek gaan met de makers
van hun favoriete documentaires.
Presentatie: Stine Jensen, Gerda
Havertong, Sagid Carter, Simone
van Saarloos, Ryanne van Dorst,
Akwasi en Tom Waes.
14-11-2018, 7x7’

Inside Llewyn Davis
(aankoop)

Koken met Van Boven
Seizoen 3

Een week uit het leven van de
eigenzinnige folkzanger Llewyn
Davis, die in het New York van
1961 wanhopig op zoek is naar
een publiek. En naar een slaapplaats.
Regie: Ethan Coen en Joel Coen
26-05-2018, 1x95’ (herh)

Yvette bezoekt haar favoriete
telers, boeren, vissers en andere
deskundigen en duikt in de
geschiedenis van ons voedsel. De
tijd dat de witlof nog smaak had
en de kool gefermenteerd werd.
Presentatie: Yvette van Boven,
Regie: Agnes de Ruijter
22-11-2018, 10x25’ (herh)

Jeune et Jolie (aankoop)
Coming of age-film over een
17-jarig meisje dat verteld wordt
over vier seizoenen en aan de
hand van vier liedjes. Het begint
met haar ‘eerste keer’ en gaat
verder met haar zoektocht naar
identiteit.
Regie: François Ozon, Frankrijk
2013
25-08-2018, 1x86’ (herh)

La grande bellezza (aankoop)

Koken met Van Boven
Seizoen 5

Langs de oevers van de
Yangtze

Het vijfde seizoen met op het
menu culinaire en nostalgische
gerechten, waarvoor Yvette alles
gebruikt, van kop tot staart, van
onkruid tot afval. Want opgeruimd staat netjes en smaakt
lekker.
Presentatie: Yvette van Boven,
Regie: Agnes de Ruijter
26-02-2018, 10x24’

China is een van de grootste
wereldmachten, maar heeft voor
ons Nederlanders nog nauwelijks
een gezicht. Laat staan dat we
een idee hebben hoe de gewone
Chinees leeft en werkt of wat hij
ambieert.
Presentatie: Ruben Terlou,
Regie: Maaik Krijgsman
23-07-2018, 1x43’ (herh)

Koken met Van Boven
Seizoen 4

Le Passé (aankoop)

Dit seizoen serveert Yvette
o.a. vergeten vis uit onze eigen
Noordzee, bereidt ze risotto
om bij te watertanden, haalt ze
mosselen in Ierland en maakt ze
voor de worst kennis met akkervarkens.
Presentatie: Yvette van Boven,
Regie: Agnes de Ruijter
21-05-2018, 2x25’ (herh)

Achter de grote schoonheid
van Rome gaat een existentiële
leegte schuil. Gambardella heeft
die leegte altijd ontkend, maar
na zijn 65ste verjaardag wordt hij
er ineens hard mee geconfronteerd. Regie: Paolo Sorrentino,
Italië 2013
11-05-2018 , 1x134’ (herh)

Portret van een gecompliceerde
driehoeksverhouding tussen de
Franse Marie, haar Iraanse exman Ahmad en nieuwe geliefde
Samir. Waarom hun kinderen zo
boos zijn wordt langzaam maar
zeker duidelijk.
Regie: Asghar Farhadi, Frankrijk
2013
16-02-2018, 1x122’ (herh)

Les Ogres (aankoop)
Familie, werk, liefde en vriendschap lopen dwars door elkaar

bij de excentrieke leden van het
Franse Tsjechov Cabaret. De terugkeer van een oude vlam en de
komst van een baby halen oude
wonden open.
Regie: Léa Fehner, Frankrijk 2015
31-08-2018, 1x134’ (herh)

Life and Death Row
(aankoop)
In de staat Arkansas dreigt bij
acht ter dood veroordeelden de
executie versneld voltrokken te
worden, omdat de houdbaarheidsdatum van de voorraad
Midazolam afloopt. Is er tijd om
dit aan te vechten?
Regie: Miles Blayden-Ryall, Verenigd Koninkrijk 2018
26-06-2018, 1x51’

Like father, like son
(aankoop)
Vier ouders krijgen te horen dat
hun twee zonen, inmiddels zes
jaar, bij de geboorte verwisseld
zijn. Ze staan voor een dilemma:
wie beschouwen ze als hun echte
zoon en moeten ze de jongetjes
ruilen? Regie: Hirokazu Kore-eda,
Zuid-Korea 2013
25-05-2018, 1x111’ (herh)

Little Britain (aankoop)
Britse sketchshow. Met oa Matt
Lucas en David Walliams.
Verenigd Koninkrijk, 2005
08-01-2018, 20x28’, (herh)

Louis Theroux: A Different
Brain? (aankoop)
De mensen die Louis Theroux
opzoekt bij de Brain Injury
Rehabilitation Trust zijn na een
ongeluk flink veranderd. En dat
is niet alleen ingewikkeld voor
henzelf, maar al helemaal voor
hun dierbaren.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2016
26-01-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: African
Hunting Holiday (aankoop)

Louis Theroux: By Reason of
Insanity (aankoop)

Louis Theroux: LA stories City of Dogs (aankoop)

Louis Theroux loopt mee in
de merkwaardige wereld van
de plezierjacht in Afrika. Rijke
Amerikaanse jagers betalen veel
geld om te jagen op leeuwen,
luipaarden, olifanten, nijlpaarden
en neushoorns.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2008
22-05-2018, 1x57’ (herh)

Hoe gaat de maatschappij om
met mensen die misdrijven soms met extreem geweld - hebben gepleegd, terwijl ze lijden
aan een ernstige psychiatrische
stoornis? Louis Theroux gaat op
onderzoek uit.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2015
12-01-2018, 2x58’ (herh)

Louis Theroux gaat op stap met
hondenvangers in de ruigste
districten van LA. Hij praat met
‘hondenfluisteraars’ die weten
dat je de hond wel uit het getto
kan halen, maar het getto niet uit
de hond.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2014
04-06-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Altered States
(aankoop)

Louis Theroux: Dark States
(aankoop)

Louis Theroux: LA Stories Edge of Life (aankoop)

Een drieluik waarin Louis Theroux
zich begeeft in de wereld van polyamorie, adoptie en zelfmoord.
Drie documentaires over grenzen
overschrijden tussen liefde, dood
en leven.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2018
30-11-2018, 3x59’

Een drieluik waarin Louis zich
begeeft in de schaduwzijde van
het leven in drie Amerikaanse
steden: Huntington, Milwaukee
en Houston.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2017
02-02-2018, 3x58’

Louis Theroux bezoekt het meest
gerenommeerde ziekenhuis van
Los Angeles, het Cedars Sinai Medical Centre, om te onderzoeken
hoe Amerikanen omgaan met de
dood, en volgt drie terminale
patiënten.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2014
05-06-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Behind Bars
(aankoop)
San Quentinwas ooit de thuisbasis voor Charles Manson, anno
2008 is het een instelling gevuld
met 6000 van de meest gevaarlijke criminelen van het land:
seriemoordenaars, verkrachters
en pedofielen.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2008
14-06-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Beware of the
Tiger (aankoop)
Louis Theroux ontmoet mensen
die tijgers, leeuwen en chimpansees in hun achtertuin houden.
Waarom houden deze mensen
zulke gevaarlijke beesten als
huisdier? Zijn de beesten in het
wild niet beter af?
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2011
29-05-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Gambling in
Las Vegas (aankoop)
Vanuit het Hilton, ooit het grootste hotel ter wereld, probeert
Louis Theroux zich over te geven
aan de glamour en glitter van Las
Vegas.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2007
29-06-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: LA Stories
- Among Sex Offenders
(aankoop)
Californië pakt seksuele misdadigers stevig aan, ook nadat ze
hun straf hebben uitgezeten.
Louis Theroux zoekt er een
aantal op en vraagt zich af of alle
maatregelen gerechtvaardigd en
efficiënt zijn.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2014
07-06-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Law &
Disorder in Philadelphia
(aankoop)
Louis Theroux is op een gevaarlijke missie in Philadelphia, één van
de meest criminele steden van
Amerika. Waarom heeft Philadelphia de meeste moorden,
geweldsdelicten en verkrachtingen van Amerika?
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2008
04-07-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Law &
Disorder in Johannesburg
(aankoop)
Louis Theroux ontdekt de misdaadscene in Johannesburg.
Hij gaat gevaarlijke wijken in en
spreekt daders en getuigen van
geweld op straat.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2008
02-07-2018, 1x57’ (herh)

Louis Theroux: Law &
Disorder in Lagos (aankoop)

Louis Theroux: Medicated
Kids (aankoop)

Louis Theroux: Transgender
Kids (aankoop)

In Lagos lijkt de samenleving van
corruptie en wetteloosheid aan
elkaar te hangen. Maar sommige
Nigerianen zijn juist erg geordend en formeel. Louis Theroux
dompelt zich onder in deze
diffuse wereld.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2010
03-07-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux poogt erachter te
komen waarom gedragsproblemen van kinderen in toenemende mate worden toegeschreven
aan psychiatrische afwijkingen en
reist af naar The Western Psychiatric Institute.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2010
31-08-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux reist af naar San
Francisco om kinderen te ontmoeten die transgender zijn. Hun
ouders staan voor een lastig dilemma; behandelen of de natuur
haar werk laten doen?
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2015
20-07-2018. 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Louis & the
Nazis (aankoop)

Louis Theroux: Talking to
Anorexia (aankoop)

Louis Theroux reist door California en ontmoet een ‘voorbeeldige’ neonazi-tweeling en de leider
van de White Aryan Resistance.
Een verbijsterende en verrassende ontmoeting met racistisch
Amerika.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2003
14-09-2018, 1x60’ (herh)

Louis Theroux volgt vrouwen in
verschillende stadia van anorexia.
Hij ervaart hoe moeilijk anorexia
te bevechten is, omdat de relatie
tussen de stoornis en de persoon
die er aan lijdt zeer complex is.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2017
23-02-2018, 1x58’

Louis Theroux: Louis and
Michael (aankoop)
Louis Theroux doet een poging
om Michael Jackson te ontmoeten. Hij gaat in gesprek met
vrienden en familieleden van
Michael over onder meer over
zijn plastische chirurgie en zijn
turbulente jeugd.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2003
25-06-2018, 1x59’ (herh)

Louis Theroux: Louis and the
Brothel (aankoop)
Louis Theroux bezoekt een van
de grootste bordelen in de
Verenigde Staten, The Wild Horse
Ranch in Nevada, en praat met
de ondernemers, de klanten en
de meisjes.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2003
07-09-2018, 1x60’ (herh)

Louis Theroux: The Most
Hated Family in America
(aankoop)
Louis Theroux trekt een maand in
bij de familie Phelps die lijfspreuken heeft als ‘Thank god for dead
soldiers’ en ‘Fags die, god laughs.’
Leven met deze mensen gaat
Louis niet gemakkelijk af.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2007
28-09-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: The Ultra
Zionists (aankoop)
Louis Theroux gaat in gesprek
met ultranationalistische Joodse
kolonisten van de West Bank en
Oost Jeruzalem. Hij wil weten
wat hen beweegt om zichzelf in
gevaar te brengen door hier te
gaan wonen.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2011
21-09-2018, 1x57’ (herh)

Louis Theroux: Transgender
Kids (aankoop)
Louis Theroux reist af naar San
Francisco om kinderen te ontmoeten die transgender zijn. Hun
ouders staan voor een lastig dilemma; behandelen of de natuur
haar werk laten doen?
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2015
20-07-2018, 1x58’ (herh)

Louis Theroux: Under the
Knife (aankoop)
In de ban van schoonheid. Niets
is belangrijker dan hoe je er
uitziet. Louis Theroux reist naar
Californië, de bakermat van de
plastische chirurgie, om deze
trend van dichtbij te bestuderen.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2007
22-06-2018, 1x57’ (herh)

Louis Theroux: The City
Addicted to Crystal Meth
(aankoop)
Het dagelijks leven in veel provinciesteden in de Central Valley van
Californië is behoorlijk ontwricht
door de sterk verslavende harddrug methamfetamine, ook wel
‘crystal meth’ genoemd.
Presentatie: Louis Theroux,
Verenigd Koninkrijk 2008
12-06-2018, 1x56’ (herh)

Lowlands 2018
Rechtstreeks verslag van het
Lowlands festival in Biddinghuizen vol muzikale hoogtepunten,
nieuwe ontdekkingen en het
ongeremde festivalleven.
Presentatie: Eva Cleven,
Presentatie: Willie Wartaal,
Regie: Igor Misev
18-08-2018, 3x99’

Maartens Moestuin
Schrijver en gedragsbioloog
Maarten ’t Hart laat de serene
wereld van zijn moestuin zien.
Al dertig jaar kweekt ’t Hart
uiteenlopende soorten groenten.
Hij leerde het moestuinieren van
zijn vader.
Presentatie: Maarten ‘t Hart,
Regie: Agnes de Ruijter en
Machteld van Gelder
28-03-2018, 1x24’ (herh)

Mia madre (aankoop)
Regisseur Margherita is bezig
met de opnamen voor een nieuwe film, het is net uit met haar
vriendje, haar dochter heeft problemen op school, en veel erger:
haar moeder ligt op sterven.
Regie: Nanni Moretti, Italië 2015
06-04-2018, 1x98’

Missie Aarde Seizoen 2
Terwijl Harold onderzoekt of
de nieuwe planeet leefbaar is
bereidt Axel vast de persconferentie voor. Hij raakt wat overmoedig door de aandacht. Kurt
besluit een boek te schrijven over
zijn leven.
Regie: Tim Kamps
18-10-2018, 6x24’ (herh)

Missie Aarde Seizoen 1
SF-komedie over zeven Nederlandse astronauten in de ruimte,
op zoek naar een nieuwe thuisplaneet voor de mensheid. Dat
is niet altijd zo heroïsch als de

achterblijvers op aarde misschien
denken.
06-09-2018, 6x22’ (herh)

Mocromode
De neven Omar en Moggie dragen, net als veel andere jongeren
in hun wijk, dure merkkleding
van Louis Vuitton, Gucci en Prada.
Waarom dragen de jongens deze
designermerken?
Regie: Elise Roodenburg,
Regie: Soufyan el Hammouti
15-07-2018, 1x25’

Natascha’s beloofde land
De Nederlands-Joodse journaliste
Natascha van Weezel fietst een
maand lang door Israël en de
Westbank en praat met jonge
Israëli’s en Palestijnen over hun
persoonlijke toekomstdromen.
Presentatie: Natascha van Weezel,
Regie: Bart Nijpels
29-11-2018, 4x40’

Nebraska (aankoop)
Woody Grant wil per se naar Lincoln, Nebraska om daar de miljoen dollar op te halen die hem in
een neploterij beloofd is. Omdat
hij niet te stoppen is, besluit zoon
David hem te vergezellen.
Regie: Alexander Payne,
Verenigde Staten van Amerika,
de 2013
19-01-2018, 1x106’ (herh)

Nederland van boven
Seizoen 2
In het tweede seizoen zoomt
Nederland van boven in op de
aspecten van tijd: het ritme van
dag en nacht, het wisselen van
de seizoenen en de loop van de
geschiedenis.
Regie: Jeroen van den Berk,
Regie: Jaap van ‘t Kruis,
Presentatie: Roel Bentz van den
Berg
06-06-2018, 10x32’ (herh)

Nicolaas op oorlogspad
Wat betekent de Tweede
Wereldoorlog nog anno 2018?
Nicolaas Veul gaat schietend,
gravend, herdenkend én verzet
plegend op zoek naar de plek die
de oorlog tegenwoordig in onze
samenleving inneemt.
Presentatie: Nicolaas Veul
12-04-2018, 4x39’

Onbehagen
Columnist Bas Heijne onderzoekt
waarom de idealen van onze
beschaving steeds verder onder
druk komen te staan. Waarom
laten mensen zich in de ‘post
truth’ wereld zo makkelijk om de
tuin leiden?
Presentatie: Bas Heijne
10-04-2018, 4x47’

Onze man in Teheran
Drie jaar na de eerste reeks uit
2015 neemt Thomas Erdbrink
de kijker weer mee door Iran.
Hoewel er veel veranderd is,
woedt er een bikkelharde strijd
tussen hervormers en religieuze
‘hardliners’.
Presentatie: Thomas Erdbrink,
Regie: Roel van Broekhoven
15-04-2018, 5x42’

Over de rug van de Andes
Stef Biemans reisde door het
Andesgebergte en ontdekte
aan welke veranderingen Latijns-Amerika onderhevig is. Hij
zoekt onderweg van Vuurland
naar Colombia naar kleine
verhalen over grote zaken.
Presentatie: Stef Biemans
04-03-2018, 6x42’

Pop aye (aankoop)
Bij toeval stuit Thana op de olifant
waarmee hij als jongetje op het
Thaise platteland opgroeide. Hij
koopt het dier om het mee te
nemen op een roadtrip, terug

naar hun gezamenlijke verleden.,
Singapore 2017
26-01-2018, 1x94’

Publieke werken
1888. Vioolbouwer Vedder hoopt
zijn huis tegen een exorbitante
prijs te kunnen verkopen aan een
hoteleigenaar. Apotheker Anijs
heeft zich in de nesten gewerkt
door ongeoorloofd medisch
handelen.
Regie: Joram Lursen
01-09-2018, 1x101’ (herh)

Quality Time
Vijf korte verhalen over mannen
in de dertig die zich door het
leven worstelen. Het gebruik
van uiteenlopende stijlen en
vertelstructuren weerspiegelt de
absurditeit van ons bestaan.
Regie: Daan Bakker
23-11-2018, 1x82’

Reizen Waes - Seizoen 3
(aankoop)
In het derde seizoen trekt Tom
Waes opnieuw naar plekken die
de gemiddelde toerist links laat
liggen. Tom is inmiddels een
ervaren reiziger, maar er staan
nog veel speciale bestemmingen
op zijn verlanglijst.
Presentatie: Tom Waes, België
2017
24-08-2018, 9x45’ (herh)

Riphagen
Marathon van de serie Riphagen
waarin de Amsterdamse crimineel Dries Riphagen tijdens de
Tweede Wereldoorlog schatrijk
wordt met het opsporen, afpersen en verraden van Joodse
onderduikers.
Regie: Pieter Kuijpers
27-04-2018, 1x 150’ (herh)

Robo sapiens
Jelle Brandt Corstius onderzoekt

hoe robots en kunstmatige intelligentie ons leven beïnvloeden en
nog verder gaan veranderen. Hij
reist met een robot onder meer
naar Japan, Ethiopië en de VS.
Regie: Jelle Brandt Corstius,
Presentatie: Jelle Brandt Corstius
29-05-2018, 6x42’ (herh)

Sahara
Europa heeft zijn zuidgrens naar
de Sahara verlegd om er migratie en terreur te bestrijden.
Hoe denken de Saharabewoners
over deze bemoeienis? Reisserie
waarin Bram Vermeulen de woestijn doorkruist.
Presentatie: Bram Vermeulen,
Regie: David Kleijwegt
25-11-2018, 5x43’

Sanatorium
Masha Osipova werd als kind in
de Sovjettijd in Rusland naar kindersanatoria gestuurd, klinische
onderkomens waar Masha en
veel andere kinderen allerlei obscure gezondheidsbehandelingen
ondergingen.
03-06-2018, 1x25’

Sideways (aankoop)
Twee vrienden maken, vlak voordat een van hen in het huwelijk
treedt, een reis langs Californische wijnboerderijen. Gedurende
de tocht worden de mannen met
hun eigen beperkingen geconfronteerd., Verenigde Staten van
Amerika, 2004
03-02-2018, 1x117’ (herh)

Suzy Q
Tragikomedie over een weekend
uit het leven van een gezin in
Amsterdam Zuid, 1967. Dochter
Suzy (16) ontmoet Mick Jagger
in zijn hotelkamer, maar niemand
gelooft haar.
Regie: Martin Koolhoven
21-09-2018, 1x80’ (herh)

Teledoc Campus: Maar je
achternaam is toch
Marokkaans?
Aiman Hassani moet een keuze
maken. Of hij schikt zich naar de
wensen van zijn Marokkaanse ouders óf hij besluit zijn eigen pad
te blijven volgen en zet daarmee
de relatie met hen mogelijk op
‘t spel.
Regie: Aiman Hassani
25-11-2018, 1x26’

The Fourth Estate - The First
100 Days (aankoop)
Het uithoudingsvermogen van
The New York Times-verslaggevers wordt op proef gesteld door
een non-stop-nieuwscyclus en de
onvoorspelbaarheid van Trump,
die hen ook nog ‘de vijand van
het volk’ noemt.
Regie: Liz Garbus, Verenigde
Staten van Amerika 2018
29-05-2018, 4x86’

Tim op de thee
Tim den Besten gaat op bezoek
bij mensen die bijzonder - anders
dan ‘normaal’- zijn, of een verrassende passie hebben. Wie zijn ze
en hoe zijn ze zo geworden? Een
ode aan de smaakmakers van
Nederland.
Presentatie: Tim den Besten
05-07-2018, 5x25’

Timbuktu (aankoop)
Na de komst van de jihadisten
zijn Kidane en zijn familie gespaard gebleven voor de chaos in
Timbuktu. Dit verandert wanneer
Kidane per ongeluk de visser
Amadou doodt.
Regie: Abderrahmane Sissako,
Frankrijk 2014
01-06-2018, 1x88’ (herh)

Tims ^ tent: maar dan in een
bungalow
Tim den Besten interviewt

aanstormende talenten op een
gezellig bungalowpark midden
op de Veluwe. Ver weg van de
grote stad neemt hij uitgebreid
de tijd om bijzondere mensen te
leren kennen.
Regie: Joseff Iping,
Presentatie: Tim den Besten
28-01-2018, 8x24’

Turist (aankoop)

Tims ^ tent: maar dan op een
eiland

Valt een man uit de lucht

Strandjutten, varen en pingpongen, Tim den Besten doet het
allemaal met zijn gasten. Op een
prachtige camping op Texel ontvangt Tim weer zes bijzondere
aanstormende talenten voor een
goed gesprek. Presentatie: Tim
den Besten, Regie: Joseff Iping
06-09-2018, 6x24’

Tokidoki
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.
Regie: Jelle Brandt Corstius,
Presentatie: Paulien Cornelisse
16-09-2018, 4x43’

Toren C
Satirisch programma. Aanstootgevende, valse en pijnlijke
situaties op de werkvloer van
bedrijvencomplex Toren C, vol
hilarisch leedvermaak en plaatsvervangende schaamte.
02-02-2018, 10x23’

Toren C
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.
Regie: Jelle de Jonge
27-08-2018, 9x23’ (herh)

Wanneer een lawine zijn gezin
dreigt te vermorzelen handelt de
vader instinctief... en rent hard
weg. Naderhand moet iedereen
in het reine zien te komen met
vaders pijnlijke vluchtgedrag.,
Zweden
02-02-2018, 1x112’ (herh)

Ton en Ineke genieten van de
middagsoep als er in de tuin
plotseling een man uit de hemel
valt. Zwartkomische film over hoe
de Nederlander geconfronteerd
wordt met de komst van de
vluchteling.
Regie: Jan Verdijk,
Regie: Kurt Platvoet
15-07-2018, 1x8’

Van Kooten en De Bie
snappen geen bal van de
natuur
Van Kooten en De Bie grasduinden in hun beeldarchief en
stelden beschaamd vast dat
types als Jacobse en Van Es,
Carla en Frank en Berendien uut
Wisp onze natuur kortzichtig
en respectloos behandelden.
Presentatie: Kees van Kooten &
Wim de Bie
17-03-2018, 1x50’

VPRO Boeken
Boekenprogramma waarin
wis-selende gasten worden
ontvangen, met gesprekken over
boeken, discussies naar aanleiding van boeken of interviews
met auteurs.
Presentatie: Carolina Lo Galbo en
Jeroen van Kan
07-01-2018, 37x32’

VPRO Tegenlicht Shoppen volgens China
China wás al de spullenschuur
van de wereld, maar wordt nu

ook dé wereldwijde webshop.
Chinese internetgiganten als
Alibaba en Tencent hebben hun
digitale shopsystemen nationaal
uitgerold en gaan nu keihard de
concurrentie aan met Bol.com en
Amazon. Ondertussen dunt het
Nederlandse winkelaanbod uit.
Regisseur: Roland Duong
25-02-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht De onsterfelijken
Is het eeuwige leven alleen weggelegd voor de rijken der aarde?
Silicon Valley is in de ban van het
overwinnen van de dood.
De wetenschap op het gebied
van levensverlenging is booming
business.
Regie: Tomas Kaan
04-03-2018, 1x44’

VPRO Tegenlicht Smeltend Zwitserleven
Klimaatverandering zorgt voor
smeltende gletsjers in Zwitserland. We moeten snel grip
krijgen op de opwarming van
de aarde. Volgens de Indiase
schrijver Amitav Ghosh komt dit
omdat we het ons niet kunnen
voorstellen dat onze kinderen
in een onleefbare wereld zullen
leven. Ons eindeloos verlangen
naar zaken als auto’s, vlees en
luxegoederen vormen de grote
veroorzakers van de klimaatcrisis.
Regisseur: Britta Hosman
11-03-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Worsteling van de groenmens
Ons consumptiegedrag moet
op de schop. We weten immers
welke schade en ellende we
veroorzaken aan het klimaat met
het eten van vlees, het kopen
van luxegoederen en citytrips.
Hoe krijgen we de broodnodige
gedragsverandering voor elkaar

zonder veel comfortverlies?
Over de dagelijkse dilemma’s
en hoofdbrekens van de Groenmens.
Regisseur: Jorien van Nes
18-03-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Dokteren met DNA
Welkom in de wereld van de
nieuwe natuur. We kunnen nu
met de nieuwe CRISPR-technologie letterlijk knippen en plakken
in DNA. Er is een revolutionaire
ontwikkeling gaande die grote
gevolgen gaat hebben voor
mens, plant en dier. De nieuwe
biotechnologie is daar. Regisseur:
Rob van Hattum
25-03-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Ons gemeengoed
Welke rol kunnen burgercollectieven spelen bij het oplossen
van de problemen van deze tijd?
Deze vraag dringt zich op nu de
overheid zich terugtrekt en de
private sector die taken maar
deels overneemt. Kom te weten
hoe burgercollectieven in dit gat
springen en zelf de verantwoordelijkheid nemen bij arbeidsongeschiktheid, in de ouderenzorg en
alternatieve energievoorziening.
Regisseur: Shuchen Tan
01-04-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Slag aan de Donau
Geen migranten, de pers aan
banden en een universiteit die
tot staatsvijand is verklaard: dit
is het Hongarije onder premier
Viktor Orbán. In Boedapest staat
een universiteit, opgericht en
gefinancierd door de miljardair
George Soros, om de waarden
van een ‘open samenleving’
te propageren. Maar juist die
gepropageerde West-Europese

waarden als de scheiding der
machten, vrije media en vrijheid
van onderwijs staan in aanloop
naar de verkiezingen op 8 april
onder druk.
Regisseur: Jos de Putter
08-04-2018, 1x 44’

naar verbondenheid en Heimat,
oude begrippen in een nieuw jasje. Inmiddels is er sprake van een
assertief opererende ultra-rechtse beweging.
Regisseur: Britta Hosman
29-04-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Compassie als oplossing
volgens George Monbiot

VPRO Tegenlicht Groene voedselpioniers

Hoe overwinnen we toenemende
vervreemding, eenzaamheid en
ecologische rampspoed? Er is
een nieuw verhaal nodig om de
samenleving te bevrijden van het
allesoverheersende rendementsdenken. De invloedrijke Britse
denker George Monbiot heeft
antwoorden hoe we uit deze
puinhoop komen. We moeten
onze relatie tot de natuur, de
medemens, de gemeenschap,
de politiek, en vooral tot onszelf
opnieuw uitvinden.
Regisseur: Jos de Putter
15-04-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Verslaafd aan het algoritme
Of je een baan krijgt of een
hypotheek, wie er vervroegd
wordt vrijgelaten uit de gevangenis: algoritmes bepalen steeds
vaker de grote beslissingen in
ons leven. Want algoritmes zijn
sneller en efficiënter dan mensen. Maar nemen ze ook altijd
betere beslissingen? En hoe ziet
een samenleving eruit waarin we
gestuurd worden door big data
en computercode?
Regisseur: Martijn Kieft
22-04-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Radicaal rechtse voorhoede
In heel Europa wordt het geluid
van radicaal rechts sterker. Mensen voelen zich bedreigd door de
komst van migranten en zoeken

De oproep van VPRO Tegenlicht
van afgelopen november aan
‘Groene Techpioniers’ om zich te
melden leverde vele spannende
en ondernemende kandidaten
op. Reden om nader te onderzoeken wie het aandurven om
met groene idealen een slim en
duurzaam product te verzinnen
en daarmee ook nog de markt
op te gaan. Hoe word je een succesvol duurzaam ondernemer en
welke risico’s loop je als pionier?
Regie: Martijn van Haalen en
Paul Cohen
06-05-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Trollen, Trump & Thierry
Donald Trump en Thierry Baudet
werden beiden afgebeeld met
de groene kop van Pepe the Frog.
De kikker groeide van een vrij
onschuldig stripfiguur uit tot een
controversieel internet-icoon. In
aanloop naar de Amerikaanse
presidentsverkiezingen werd
Pepe zelfs tot officieel haatsymbool uitgeroepen. Pepe staat nu
tussen het logo van de Ku Klux
Klan en het hakenkruis. Hoe kan
een ironisch bedoelde kikker eindigen als symbool voor neonazi’s?
Regisseur: Mea Dols de Jong
13-05-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Reizen is het nieuwe roken
Sinds de opkomst van het
massatoerisme reizen mensen
op grote schaal en voor weinig

geld de wereld over. Er lijkt geen
einde te komen aan die groei,
want alleen maar meer mensen
willen op vakantie en dat kan
voor almaar goedkoper. Maar nu
de koraalriffen verdwijnen, lokale
bewoners moeten verhuizen en
zelfs toeristen lijfelijk aangevallen
worden, lijkt een grens bereikt.
Regie: Sabine Lubbe Bakker
20-05-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Vleeskwekers
De publieke belangstelling voor
kweekvlees is in Nederland groot,
maar de mogelijkheid om het
ook in Nederland op de markt te
brengen blijkt vooralsnog zeer
ingewikkeld. Missen we de boot?
Regisseur: Rob van Hattum
27-05-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Koorddansen in Koeweit
Koeweit lijkt goed op weg. Zo is
het de enige Arabische Golfstaat
met een gekozen parlement,
een grondwet en een visie op
de toekomst zonder olie. Maar
het is een façade. Hierachter
schuilt namelijk een oerconservatieve maatschappij. Een kleine
liberale elite probeert, binnen dit
spanningsveld, de grenzen op te
rekken. Hoe ziet het post-olietijdperk eruit voor jongeren in de
Golfstaten?
Regisseur: Shuchen Tan
03-06-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Stilte voor de cra$h
Tien jaar geleden werden we verrast door de val van zakenbank
Lehman Brothers. De financiële
crisis die daarop volgde was als
een kettingreactie; een paaldanseres met haar vijf hypotheken
bleek verbonden met het gapende gat in de Griekse overheids-

begroting. Is de volgende crisis
te voorspellen? Welke lessen
trekken we uit de vorige?
Regie: Marije Meerman
16-09-2018, 1x44’

VPRO Tegenlicht Voorbij de groene horizon
De transitie naar duurzame energie zal de komende jaren verder
versnellen. Maar die overgang is
veel ingrijpender dan de kleur
van de stroom uit je stopcontact.
Er wordt hard gewerkt om de
wereld opnieuw vorm te geven.
Een groene blik op een toekomst
zonder fossiele brandstoffen.
Regie: Martijn Kieft
23-09-2018, 1x44’

VPRO Tegenlicht Amazon zij met ons
Amazon is de grootste winkel
van de wereld. CEO Jeff Bezos de
rijkste man van de wereld. Cloud
computing, medische distributie, levensmiddelenverkoop en
video streaming; de ambities van
Amazon lijken grenzeloos. Wat is
het businessmodel van de online
shopgigant? Innovatie en gezond
ondernemerschap of uitbuiting
en het uitschakelen van concurrentie?
Regie: David Carr-Brown
30-10-2018, 1x44’

VPRO Tegenlicht Peperdure pillen
Big Pharma heeft de prijsbepaling van nieuwe medicijnen stevig
in handen. De productiekosten
zijn geheim en alle pogingen
van academische ziekenhuizen
en apothekers om medicijnen
goedkoper te maken worden
met succes tegengehouden door
de industrie. Tegenlicht volgt vijf
professionals die dit niet meer
accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie

komen en met nieuw modellen
experimenteren. Deze gedreven
pioniers willen medicijnen voor
iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat
dit kan.
Regie: Bregtje van der Haak
07-10-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Boyan Slat op plasticjacht
Boyan Slat heeft de grootste
plastic schoonmaakactie in de
geschiedenis op touw gezet. En
dat alles na een profielwerkstuk
over plastic soep. Inmiddels heeft
hij tachtig mensen in dienst en
gaat hij zijn eerste ‘Ocean
Cleanup systeem’ uitrollen in de
Stille Oceaan. Tegenlicht volgt
Boyan Slat op de voet in deze
voor hem spannende tijden.
Regie: Geert Rozinga
14-10-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Mens in de machine
Kunstmatige intelligentie staat
in de kinderschoenen. Recente
doorbraken maken dat software
niet langer wordt geschreven,
maar door middel van testen
wordt opgevoed. Geïnspireerd
door het menselijke brein leren
kunstmatige neurale netwerken
complexe taken te beheersen die
erg lijken op hoe kinderen leren:
door vallen en opstaan. Maar hoe
houden we controle over deze
alsmaar slimmer en groter wordende intelligentie rivalen?
Regie: Daan Veldhuizen
21-10-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Mijn stad is mijn hart
Rotterdam is inmiddels met 206
verschillende nationaliteiten een
superdiverse stad. Twee derde
van de jongeren heeft een migratieachtergrond. Voor velen is

integratie een gepasseerd station.
Ze streven naar gelijkheid en eisen
hun plek op in de stad én instituties. Tegelijkertijd is er de dreigende gentrificatie, die als een donkere wolk boven de stad hangt.
Hoe gaan de jonge zogenoemde
bi-culturelen daarmee om?
Regie: Halil Özpamuk
28-10-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Klik- en kluseconomie
Silicon Valley zet wereldwijd de
arbeidsmarkt op zijn kop. Met
agressieve strategieën knagen
online platformen als Uber en
Deliveroo aan ons poldermodel
en onze verzorgingsstaat. Zonder
sollicitatiegesprek, pensioen, verzekeringen of baas. Alles wordt
geregeld via de app op je mobieltje. Goedkoop en makkelijk voor
aanbieder en consument. Lekker
vrij en flexibel voor de werker.
Die is geen kantoorslaaf, maar
klikt gewoon even voor een klus.
Laten we de klussers spartelen of
bieden we ze vaste poldergrond?
Regie: Roland Duong
04-11-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Ons basisinkomen

VPRO Tegenlicht De aarde draait door

Historicus Rutger Bregman zette
vier jaar geleden het basisinkomen op de politieke agenda.
Zeker negen Nederlandse
steden kondigden experimenten aan. Bregman werd een
veelgevraagd spreker over de
hele wereld. Hoe staan we er nu
voor? En hoe zorgen we ervoor
dat het basisinkomen toekomstbestendig kan worden?
Regie: Roland Duong
25-11-2018, 1x 44’

De voormalige milieu-activist en
schrijver Paul Kingsnorth heeft
zich teruggetrokken in Ierland op
een zeldzaam ongerept deel van
de aarde. Je zou kunnen zeggen
aan het einde van de wereld . Een
portret van een eindtijd denker
die desondanks de hoop niet
opgeeft en blijft geloven in de
kracht van natuur.
Regie: Tomas Kaan
16-12-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Verovering van ons DNA
Estland heeft een biobank opgericht waar binnenkort het DNA
van bijna 150.000 inwoners ligt
opgeslagen. Het meest gedigitaliseerde land wil op die manier
een preventieve en gepersonaliseerde gezondheidszorg
opzetten op basis van DNA. Het
is duidelijk: DNA-analyse heeft de
toekomst. Maar hoe beschermen
wij onze data?
Regie: Rob van Hattum
02-12-2018, 1x 44’

VPRO Tegenlicht Deep fake news

VPRO Tegenlicht Future fashion

De term Deep Fake staat voor
audio en videobeelden die door
middel van kunstmatige intelligentie zijn gecreëerd. Met deze
technologie is het mogelijk echte
mensen dingen laten zeggen en
doen die ze nooit gezegd of gedaan hebben. We gaan van Fake
News naar Deep Fake News. Een
onderzoek aan de frontlinie waar
uitgevochten wordt wie onze
werkelijkheid gaat beheersen.
Regie: Nordin Lasfar
18-11-2018, 1x 44’

De mode- en kledingindustrie
heeft zich ontwikkeld tot een
gruwelijk systeem van ‘Fast
Fashion’. Elk jaar worden 100
miljard nieuwe kledingstukken geproduceerd. Een derde
daarvan wordt nooit gedragen,
versnipperd of verbrand. De
mode-industrie is verantwoordelijk voor 10% van de wereldwijde
CO2 uitstoot. Het moet anders,
maar hoe?
Regie: Bregtje van der Haak
09-12-2018, 1x 44’

VPRO thema: Game of
Phones
De smartphone lijkt ons leven
tot één groot spel te maken.
Het spelelement dringt op veel
vlakken door: in de liefde, de
zorg, op de werkvloer en bij de
politie. Wat zijn de gevolgen van
die tendens?
10-06-2018, 1x94’

VPRO Thema: Lekker dik!?
De meningen over dikke mensen zijn vaak ongenuanceerd en
keihard. Bram van Splunteren
onderzoekt hoe Nederland staat
tegenover dik zijn in deze taboedoorbrekende uitzending humor,
verdriet en liefde.
Presentatie: Bram van Splunteren,
Presentatie: Maxim Hartman
07-01-2018, 1x84’ (herh)

VPRO Vrije Geluiden
Muziek van over de hele wereld
van jazz, improvisatie, nieuwe
of oude muziek tot klassieke en
volksmuziek.
Presentatie: Giovanca Ostiana
07-01-2018, 35x49’

VPRO Vrije Geluiden Zomer
Tijdens de zomer van 2018 blikt
Vrije Geluiden terug op het
afgelopen seizoen met compilatie-uitzendingen, extra opnamen,

speciale sessies en herhalingen
van de opvallendste afleveringen.
Presentatie: Giovanca Ostiana
17-06-2018, 5x50’

de maskers te ontdekken.
Regie: Deeyah Khan, Verenigd
Koninkrijk, het/Groot-Brittannië
2017
03-10-2018, 1x55’

VPRO Zomergasten
Zomerklassieker waarin bekende gasten met een verhaal hun
favoriete kijkavond samenstellen
en de fragmenten van hun keuze
toelichten in een goed gesprek.
Gasten: Romana Vrede, Louis
van Gaal, Marleen Stikker, Pieter
Waterdrinker, Eric Wiebes,
Esther Perel.
Presentatie: Janine Abbring
29-07-2018, 6x181’

Who Is America? (aankoop)
Politicus Bernie Sanders krijgt
praktische tips over welvaartsverdeling en een Israëlische
kolonel doet wapenlobbyisten
en congresleden wat ideeën
aan de hand om de veiligheid te
vergroten.
Presentatie: Sacha Baron Cohen,
Verenigde Staten van Amerika
2018
16-09-2018, 7x27’

Wetenschap havermoutpap
Wat bepaalt ons gedrag? Psycholoog Pieter Hulst ontrafelt
op basis van wetenschappelijk
onderzoek, maar mét humor een
vraag met betrekking tot dat wat
iedereen het meeste aan het hart
gaat: onszelf.
Presentatie: Pieter Hulst.
Regie: Willem Revis,
02-01-2018, 4x24’ (herh)

Zomergastfilm: Flickering
Lights (aankoop)

What we do in the shadows
(aankoop)

Zomergastfilm: Moneyball
(aankoop)

Vampier zijn klinkt spannend,
maar heeft ook z’n nadelen.
Je haar moeten doen zonder
spiegelbeeld bijvoorbeeld. Deze
mockumentary steekt de draak
met clichés uit vampierfilms en
-series. Regie: Jemaine Clement,
Regie: Taika Waititi, Nieuw
Zeeland 2014
17-03-2018, 1x78’ (herh)

Billy Beane, manager van een baseballteam met geldproblemen,
gebruikt een door de computer
gegenereerde analyse om zijn
spelers te vinden en zo een team
samen te stellen voor de World
Series.
05-08-2018, 1x121’

White Right: Meeting the
Enemy (aankoop)

Ontroerende en komische film
over een liefhebbende zoon
die bergen verzet en wonderen verricht om zijn moeder te
doen overleven en haar te doen
geloven dat Lenin over de wereld
heerst.
12-08-2018, 1x112’

Samen met drie vrienden
probeert Torkild al jaren een
grote slag te slaan met stelen en
smokkelen, zonder succes. Hij
besluit zijn leven om te gooien,
maar dat is makkelijker gezegd
dan gedaan.
29-07-2018, 1x103’

Zomergastfilm: The Grand
Budapest Hotel (aankoop)
Tijdens zijn verblijf in The Grand
Budapest Hotel krijgt een schrijver het verhaal te horen van het
roerige verleden van het hotel en
zijn geliefde en bijzondere
conciërge Gustave H.
19-08-2018, 1x89’

Zomergastfilm: De
noorderlingen (aankoop)
Surrealistische film over de bewoners van de enige straat in een
nooit afgebouwde nieuwe wijk
in 1960.
26-08-2018, 1x98’ (herh)

Zomergastfilm: Away from
her (aankoop)
Grant en Fiona leiden een fijn
leven, tót het moment waarop
blijkt dat Fiona de ziekte van
Alzheimer heeft. Ze laat zich opnemen in een verpleeghuis, waar
ze verliefd wordt op een andere
patiënt.
02-09-2018, 1x101’

Zondag met Lubach S9

Deeyah Khan, dochter van
een Pakistaanse immigrant in
Noorwegen, gaat in gesprek
met vertegenwoordigers van de
alt-right-beweging in de VS. Ze is
vastbesloten de mannen achter

Zomergastfilm: Good Bye,
Lenin (aankoop)

Arjen Lubach remixt de actuele
week, laat ondergesneeuwde
verhalen smelten en maakt brekend nieuws weer heel. Vanuit
theater Bellevue in Amsterdam:
Zondag met Lubach, zo goed als
nieuws.
Presentatie: Arjen Lubach
16-09-2018, 10x28’

programma’s televisie jeugd
Alleen op de wereld

De grote geldshow

Dramaserie. Remi is een vondeling, maar verder is hij een gewone jongen die wordt opgevoed
door Betty. Als hij elf jaar is komt
zijn pleegvader Jerome eindelijk
thuis. Maar is Jerome wel zo blij
met Remi? Regisseur: Margien
Rogaar
22-12-2018, 20x10’ (herh)

Geld maakt wel/niet gelukkig.
Tim den Besten bezoekt vlogger, model en zangeres Famke
Louise, die hits scoorde met ‘Op
Me Monnie’ en ‘Vroom’. Welk van
de geldtypes is zij: een spaarvarken, big spender, ondernemer of
flierefluiter?
Presentatie: Tim den Besten,
Sander Schimmelpenninck
12-03-2018, 5x10’, 1x50’

Babar en de belevenissen van
Badou (aankoop)
Animatieserie over Badou, de
kleinzoon van olifantenkoning
Babar, beleeft allerlei avonturen
in en rondom het paleis van zijn
opa. Canada
23-03-2018, 104x10’

Bibbeltje Big (aankoop)
Animatieserie over een vrolijk
biggetje. Naar de boeken van
Mike Inkpen. Groot Brittannië
06-01-2018, 52x5’ (herh)

De proefkeuken
serie 1, 2, 3, 4
Pieter Hulst en Willem Voogd
buigen zich o.a. over het lievelingseten van kinderen. Pieter en
Willem gaan de uitdaging aan:
Pieter trekt het land in om de
juiste ingrediënten te zoeken en
te verzamelen en samen bedenken ze de gekste experimenten.
08-04-2018, 39x25’ (herh)

schuwen. In iedere aflevering
komen er twee van die regels aan
bod. Ze geven antwoord op de
belangrijkste levensvragen voor
een meisje van 10.
Regisseur: Maurice Trouwborst
08-04-2018, 16x8’

Dokter Hond (aankoop)
Animatieserie rond Dokter Hond,
het huisdier van de familie Klieder, die probeert alle gezinsleden gezond te houden. Groot
Brittannië
08-01-2018, 52x10’

Eng
Een serie van negen korte films:
elke aflevering is een op zichzelf staand verhaal met andere
acteurs en makers. De serie
balanceert op het randje tussen
‘leuk eng’ en ‘nachtmerrie-eng’.
Regie: diverse regisseurs.
27-10-2018, 5x25’

De proefkeuken serie 5
Buurman & Buurman
(aankoop)
Animatieserie rond twee buurmannen die samen klussen en
overal een oplossing voor hebben. Tsjechië
23-01-2018, 60x8’

Pieter en Willem maken steeds
meer zelf, van sneakers tot spiegels tot honing.
Presentator: Pieter Hulst en
Willem Voogd
02-09-2018, 6x25’

De regels van Floor
De gelaarsde poes
Als molenaarszoon Jaap alles
kwijtraakt wat hij had, kan hij nog
maar op één vriend vertrouwen:
zijn gelaarsde Poes. Samen trekken ze door een vreemd land, op
zoek naar eten en werk
Regisseur: Pieter Kramer
TV-Regisseur: Norbert ter Hall
31-12-2018, 1x91’ (herh)

In De regels van Floor, gebaseerd
op de succesvolle boekenserie
van Marjon Hoffman, volgen we
het leven van Floor, een eigenwijs
meisje met een originele kijk op
het leven. Floor vindt dat kinderen, net als volwassen, net zo
goed regels mogen bedenken.
En dat doet ze dan ook volop. Ze
leert van de dingen die ze meemaakt en maakt regels om de
kinderen van Nederland te waar-

Freeks wilde wereld,
serie 1, 2, 3, 4
25-03-2018, 77x10’, (herh)

Freeks wilde wereld serie 5
Nederlands bekendste bioloog
Freek Vonk reist de wereld over
op zoek naar unieke diersoorten.
12-11-2018, 20x10’

Gek op jou! serie 6, 7, 8, 9
Yes-R gaat langs bij verliefde kinderen, die hem om hulp hebben
gevraagd. Samen schrijven ze
een liefdesrap om zijn of haar
grote liefde te overtuigen. Gaat
de ander mee om de afzender te
ontmoeten? Regisseur: Daphne
Schriek, Presentator: Yes-R
11-01-2018, 38x10 (herh)

Grote Hummi Mummi
Kerstspecial
Animatiespecial. Hummimummi
wil samen met zijn overbuurvrouw Oessiepoesie een karaokespecial opnemen, maar zij
heeft liefdesverdriet en wil niet
meedoen. Een meezing-kerstspecial met oa Douwe Bob en
Lee Towers.
Regisseur: Mascha Halberstad
22-12-2018, 1x25’ (herh)

Het kleine spookje Laban &
Spooktijd met Laban
(aankoop)
Animatieserie voor de allerkleinsten over het spookje Laban dat
in kasteel Goedemorgenzon
woont. Zweden
03-04-2018, 12x10’,

dat voor niets en niemand bang
is en een grote beer. Rusland
08-01-2018, 52x5’

eigenzinnige gasten aan.
Regisseur: Nova van Dijk
24-11-2018, 13x12’

Kiwi & Stritt (aankoop)

Sarah en eend (aankoop)

Animatieserie over twee pluizige
vrienden: Kiwi is toegewijd, netjes
en geel, Strit is een paarse losbol
en sloddervos. Denemarken
08-01-2018, 26x5’

Animatieserie rond de avonturen van Sarah (7) en eend. Groot
Brittannië
07-04-2018, 40x10’

Shaun het schaap (aankoop)
Olivia (aankoop)
Animatieserie rond Olivia, een
klein varkentje van 6 jaar dat erg
zelfverzekerd is. Groot-Brittannië
10-01-2018, 52x15’

Stop motion animatieserie over
het slimme schaap Shaun. Op de
boerderij valt altijd wat te beleven. Groot Brittannië
03-01-2018, 30x10’

Penelope (aankoop)

Snorro

Animatieserie rond een klein
pandabeertje. Canada
29-10-2018, 52x5’

Snorro bestrijdt samen met zijn
trouwe paard onrecht en corruptie tijdens het schrikbewind van
de hypocriete El Commandante,
maar er is ook liefde in het spel.
Een vrolijk familie-theaterspektakel. Regisseur: Pieter Kramer
01-01-2018, 1x90’

Het Molletje (aankoop)

Pingu (aankoop)

Animatieserie rond een molletje.
Voor de allerkleinsten zonder
tekst. Tsjechië
01-01-2018, 26x5’

Klei-animatieserie rond Pingu,
een ondeugende kleine pingu.
Zwitserland
25-01-2018, 104x5’

Heuvelland Ziekenhuis
(aankoop)

Poesjes

Taarten van Abel serie 15

Engelse animatieserie die zich
afspeelt in het ziekenhuis. Groot
Brittannië
30-04-2018 13x9’, (herh)

Kiloknallers
Het is voortdurend in het nieuws:
we worden te dik. En iedereen
denkt te weten wat we eraan
moeten doen. Maar hoe is het
nou écht om te zwaar te zijn? Vijf
kinderen met obesitas doen hun
verhaal.
Regisseur: Charlotte Hoogakker,
Daan Bol
13-01-2018, 2x89’, (herh)

Masha en de beer & Masha’s
sprookjes (aankoop)
Animatieserie over de vrienschap
tussen Masha, een brutaal meisje

Dramaserie met echte dieren.
Als Mimi na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk moet
en oom Boudewijn het oppassen niet serieus neemt, zien de
kittens de kans schoon om flink
wat kattenkwaad uit te halen.
Regisseur: Nova van Dijk
12-11-2018, 12x11’ (herh)

Poesjes serie 2
Op de Kattenlaan 9 woont de decadente kater Boudewijn met zijn
trouwe butler, de schildpad Ed.
Boudewijn is dol op champagne
en kaviaar, maar niet zo dol op
werken, dus om zijn luxeleventje
te kunnen bekostigen ziet hij
zich genoodzaakt een huurder te
zoeken voor de zolderverdieping
en een B&B te beginnen op de
eerste etage. De B&B trekt nogal

Bakker Abel helpt kinderen niet
alleen bij het bouwen van een
unieke taart, maar hij luistert ook
naar hun speciale, soms humoristische en altijd ontroerende
verhalen. Presentatie: Siemon de
Jong, Regie: Renee Lacroix, Boris
de Ruijter. Producent: Stormy
minutes Society
10-01-2018, 13x25’

Taarten van Abel
serie 11, 12, 13, 15
Bakker Abel helpt kinderen niet
alleen bij het bouwen van een
unieke taart, maar hij luistert ook
naar hun speciale, soms humoristische en altijd ontroerende
verhalen. Presentatie: Siemon de
Jong, Regie: Renee Lacroix, Boris
de Ruijter. Producent: Stormy
minutes Society
01-01-2018, 50x25’, (herh)

Timmy tijd (aankoop)
Klei-animatieserie over Timmy en
zijn dierenvriendjes in de peuterschool. Groot Brittannië
08-01-2018, 78x5’

United Stuff of America
De United Stuff of America-roadtrip begint in Los Angeles, een
stad waar dromen werkelijkheid worden. Wat zijn dat voor
dromen? En willen die dromers
ook wat van hun spullen afstaan?
Presentator: Stef Biemans
07-01-2018, 8x25’ (herh)

Vrolijke kerst
20-delige Nederlandse dramaserie over het wel en wee van de
familie Vrolijk, een gezin in crisistijd. Met oa Jeroen Spitzenberger, Hadewych Minis en Rohan
Timmermans.
08-12-2018, 2x100’ (herh)

Wallace & Gromit (aankoop)
Marathon uitzending van drie
animatiespecials rond Wallace en
zijn trouwe hond Grommert.
Regie: Nick Park, Groot Brittannië
06-11-2018, 3x28’

of geweldigs, angstaanjagend
of griezelig, maar in ieder geval
iets wat zij nooit eerder hebben
meegemaakt.
Regie: divers
14-01-2018, 6x15’ (16-09-2018,
6x15’ herh)
Zappbios

Antboy en de wraak van de
rode furie (2) (aankoop)
Antboy is populairder dan ooit.
Zijn vijand is verslagen en zit in de
cel. Pelle voelt zich goed als superheld en in een ideale wereld
was Ida zijn vriendin. De echte
wereld is echter gecompliceerder. Denemarken
20-01-2018, 1x74’ (herh)
Zappbios

Antboy 3 (aankoop)
De 12-jarige Pelle wordt per
ongeluk gebeten door een mier
waardoor hij onvoorspelbare
superkrachten krijgt. Hij gebruikt
zijn krachten om misdaden te
bestrijden en wordt een superheld. Denemarken
27-01-2018, 1x75’
Zappbios

Zapp Echt Gebeurd

Arrietty (aankoop)

Mijn gelukkige ingewikkelde
familie

De piepkleine Arrietty en haar ouders wonen onder de vloer in een
huis waar echte mensen leven.
Alles verandert wanneer Arrietty in de bovengrondse wereld
wordt gezien door een jongen.
Regisseur: Hiromasa Yonebayashi. Japan
24-03-2018, 1x89’, (herh)

Wat betekent het voor een
kind om op te groeien in een
niet-standaardgezin? Drie jonge
meisjes introduceren hun gezin
en confronteren hun ouders voor
het eerst met hun onbeantwoorde vragen.
Regisseur: Tessa Pope
01-07-2018, 1x16’ (herh)

Zappbios

Bannebroek’s got talent
Zapp Echt Gebeurd

Nog één week
In de serie Nog Een Week volgen
we kinderen in de aanloop naar
een belangrijk en spannend
moment in hun leven, iets groots

Max en Willy doen met een goochelact mee aan de talentenjacht
in Bannebroek. Als Max denkt dat
hij zonder Willy meer kans maakt
op de hoofdprijs en de mooie
Laura, laat hij zijn beste vriend

vallen.
Regisseur: Pieter Kramer
14-04-2018, 1x92’ (herh)
Zappbios

Believe (aankoop)
Waargebeurd verhaal wat zich in
Manchester afspeelt en waarin
Georgie (11) bij toeval terecht
komt in het beroemde voetbalelftal van Sir Matt Busby. Regie:
David Scheinmann.
Groot-Brittannië
24-06-2018, 1x100’
Zappbios

Bollie en Billie (aankoop)
De jonge cockerspaniel en zijn
roodharige baasje worden al snel
onafscheidelijke vrienden.
Regie: Alexandre Charlot.
Frankrijk
02-06-2018, 1x73’ (herh)
Zappbios

Boskampi’s
Puber Rik Boskamp meet zichzelf
en zijn onhandige vader Paul na
hun verhuizing een nieuw imago
aan als de maffiose Boskampi’s
om pestkoppen af te schrikken.
Regisseur: Arne Toonen
23-09-2018, 1x98’ (herh)
Zappbios

Briefgeheim
De 11-jarige Eva heeft genoeg van
de spanningen thuis en besluit
om weg te lopen. Als ze betrapt
wordt in de tuin van de criminele
buurman Brandsema neemt haar
plan een onverwachte wending.
Regisseur: Simone van Dusseldorp
21-04-2018, 1x74’ (herh)
Zappbios

Buurman& Buurman al 40
jaar beste vrienden!
(aankoop)
Ter gelegenheid van het veertig-

jarige jubileum van de bekende
klusjesmannen zijn de buurmannen te zien in een compilatie van
gloednieuwe afleveringen vol
inventief geklus en geklungel.
Tsjechië
01-01-2018, 1x51’ (herh)
Zappbios

Buurman & Buurman hebben
een nieuw huis (aankoop)
Tweede filmcompilatie met
gloednieuwe afleveringen van
de serie Buurman & Buurman.
Tsjechië
21-12-2018, 1x62’
Zappbios

De Anderssons bijna miljonairs (aankoop)
Het verbaast Sune dat zijn
vader naar Tirol op vakantie wil:
normaal is hij heel zuinig. Dat zijn
vader daar een schilderij wil laten
signeren, zodat het heel veel
waard wordt, weet Sune niet.
Regisseur: Hannes Holm
17-03-2018, 1x88’ (herh)

Regisseur: Gustaf Åkerblom
10-01-2018, 1x85’ (herh)
Zappbios

Gewoon Charlie (aankoop)
Charlie is niet echt gek op voetballen maar zijn vader wil dat hij
toch blijft spelen.
Dat hij zich eigenlijk een meisje
voelt houdt hij verborgen. Maar
dan komt het uit..
Regie: Rebekah Fortune. Groot
Brittannië
27-05-2018, 1x92’
Zappbios

De jongen in de jurk
(aankoop)
Dennis woont bij zijn gescheiden
vader en mist zijn moeder vreselijk. Hij raakt in de problemen
als hij zich verkleedt in net zo’n
mooie jurk als zijn moeder altijd
droeg en op pad gaat als Denise.
Regisseur: Matt Lipsey. Groot
Brittannië
26-05-2018, 1x61’ (herh)
Zappbios

Zappbios

De kidnappers (aankoop)

De Anderssons - in Griekenland (aankoop)

Gangsterkomedie over Anders,
Oskar, Winni en hun kleine broertje Bertram, die samen met hun
oom Georg een schatrijk ventje
kidnappen omdat ze dringend
geld nodig hebben.
Regisseur: Frederik Meldal Nørgaard. Denemarken
14-01-2018, 1x74’

Het gezin Andersson gaat op vakantie naar Griekenland, in een all
inclusive resort. Vanaf het begin
gaat mis wat mis kan gaan maar
het wordt toch een onvergetelijke vakantie.
Regie: Hannes Holm
30-06-2018, 1x88’ (herh)

Zappbios
Zappbios

De superheld (aankoop)

De Anderssons in de bergen
(aankoop)

Als je wordt gepest, kunnen de
pestkoppen andere kinderen niet
pesten, denkt de Noorse Modulf.
Dus eigenlijk is hij stiekem de
held van de school. Nieuw buurmeisje Lise vindt zijn werkwijze
idioot. Regisseur: Christian Lo.
Noorwergen
21-03-2018, 1x67’ (herh)

Als Sune ontdekt dat zijn vriendinnetje Sophie gaat skiën met
hun knappe klasgenootje Santos,
is hij ten einde raad. Hij weet
zijn ouders ervan te overtuigen
dat ook zij dit jaar moeten gaan
skiën.

Zappbios

Donderbroek (aankoop)
Patrick heeft een groot probleem: hij is geboren met twee
magen en het ongelooflijke talent om verbazingwekkend harde
scheten te laten. De geniale Alan
die geboren is zonder reukvermogen, wordt zijn vriend. Regie:
Peter Hewitt. Groot Brittannië
30-12-2018, 1x79’ (herh)
Zappbios

Eend goed al goed (aankoop)
Wanneer haar moeder terug
moet naar Vietnam staat Linh
(11) er met haar zusje alleen voor.
Ze wordt in de gaten gehouden
door een ‘buurtspion’, die dreigt
de situatie voor te leggen aan
Jeugdzorg. Regie: Norbert Lerchner. Duitsland
08-04-2018, 1x85’ (herh)
Zappbios

Het huis met de krokodillen
(aankoop)
Als Victor (11) naar de immense
villa van zijn oudoom verhuist,
komt hij een duister familiegeheim op het spoor nadat hij het
dagboek vindt van een meisje
dat hier veertig jaar geleden
woonde.
Regie: Cyrill Boss. Duitsland
11-11-2018, 1x86’ (herh)
Zappbios

Hotel De Grote L
Het zit Kos niet mee. Zijn moeder
is overleden, zijn vader ligt na een
hartaanval in het ziekenhuis en
nu moet hij met zijn drie zussen
hun bijna failliete strandhotel
gaan runnen.
Regisseur: Ineke Houtman
09-12-2018, 1x77’
Zappbios

Kamer 213 (aankoop)
Als Elvira op zomerkamp gaat

gebeuren er vreemde dingen in
haar kamer. Dingen die je niet
kunt verklaren, alleen als je in
geesten gelooft. Regie: Emelie
Lindblom. Zweden
30-06-2018, 1x75’
Zappbios

Kleine Nicolas (aankoop)
Nicolas’ fijne leven dreigt te worden verstoord door alarmerend
nieuws: zijn ouders verwachten een baby en dat betekent
natuurlijk dat er voor hem geen
plaats meer is... Nicolas doet
er alles aan om dit te voorkomen. Regisseur: Laurent Tirard.
Frankrijk
04-11-2018, 1x82’ (herh)
Zappbios

Kleine Nicolas gaat op
vakantie (aankoop)
Eindelijk is de zomervakantie
aangebroken, en gaat Nicolas
met zijn familie op vakantie naar
het strand. Al gauw ontmoet hij
daar nieuwe vrienden. Het wordt
de vakantie van zijn leven.
Regie: Laurent Tirard. Frankrijk
02-09-2018, 1x89’ (herh)
Zappbios

Knetter
De negenjarige Bonnie woont
samen met haar moeder Lis en
haar oma. Lis is wel een heel lieve, maar geen gewone moeder.
Gelukkig is oma altijd in de buurt
om een oogje in het zeil te houden. Regisseur: Martin Koolhoven
04-04-2018, 1x75’ (herh)
Zappbios

Knoester en Berkelientje
(aankoop)
Juniors moeder krijgt een
vreemd ongeluk. Samen met
Knoester gaat Junior uitzoeken
wat er precies gebeurd is. Ondertussen wordt Knoester verliefd

op Berkelientje. Noorwegen
Regie: Martin Lund
19-10-2018, 1x70’ (herh)
Zappbios

Labyrinthus (aankoop)
Frikke ontdekt een computerspel
dat wordt gespeeld met echte kinderen. Alleen hij kan hen
bevrijden uit het digitale labyrint
door op zoek te gaan naar het
meesterbrein achter dit gevaarlijke spel. Regisseur: Douglas
Boswell. België
10-05-2018, 1x90’ (herh)
Zappbios

Levende bezems (aankoop)
Arme Giorgio moet in Milaan
geld verdienen met schoorstenen vegen. Hij wordt slecht behandeld en sluit zich aan bij een
schoorsteenvegersbende om
zich te verdedigen tegen bazen
en een straatbende. Regie: Xavier
Koller. Zwitserland
21-01-2018, 1x94’ (herh)
Zappbios

Loenatik, te gek!
Bep Brul, de Majoor, Fats, Mevrouw De Haas en Dr. Doolittle
zijn noodgedwongen teruggekeerd in de maatschappij. Wanneer ze vernemen dat de zuster
ontvoerd is, komen ze gezamenlijk in actie.
Regisseur: Johan Timmers
30-04-2018, 1x81’ (herh)
Zappbios

Mijn opa de bankrover
Als de familie opa Gerrit in een
bejaardentehuis wil stoppen,
besluiten Grace en opa Gerrit om
van zijn spaargeld naar Suriname
te gaan. Maar dan blijkt dat de
familie het geld heeft geblokkeerd.
Regisseur: Ineke Houtman
14-03-2018, 1x82’ (herh)

Zappbios

Misa en de wolven (aankoop)
Na het overlijden van haar moeder gaat Misa tijdens de zomervakantie naar haar oma, die helemaal in het noorden van Zweden
woont. Ze sluit daar vriendschap
met een wolf.
Regie: Linus Torell. Zweden
14-10-2018, 1x77’ (herh)
Zappbios

Nieuwe vrienden (aankoop)
De eerste week van Benoit op
de nieuwe school verloopt niet
zoals hij had gehoopt. Hij wordt
door een groep jongens gepest.
Gelukkig is er Johanna die ook
nieuw is in de klas. Ze worden
vrienden.
Regie: Rudi Rosenberg. Frankrijk
15-09-2018, 1x73’ (herh)
Zappbios

Oma Boef (aankoop)
Vaak moet Ben bij zijn oma logeren omdat zijn ouders naar dansles gaan. Hij vindt dat supersaai
en vervelend. Maar als oma
vertelt dat ze een beroemde
juwelendief was, is Bens nieuwsgierigheid gewekt.
Regie: Matt Lipsey. Groot Brittannië
08-12-2018, 1x67’ (herh)
Zappbios

Operatie Noordpool
(aankoop)
Julia en haar broertje en zusje
Sindre en Ida worden per ongeluk alleen achtergelaten op het
verlaten eiland Spitsbergen in
de Arctische Oceaan. Er ontstaat
een spannend gevecht om te
overleven.
Regisseur: Grethe Bøe-Waal.
Noorwegen
06-01-2018, 1x84’ (herh)

Zappbios

Zappbios

Piepkuikens (aankoop)

Waar is Knoester? (aankoop)

Cathy krijgt op haar tiende
verjaardag een eende-ei. Samen
met haar vriendin Margaux broeden ze het uit en zien het kleine
eendje uit het ei kruipen. Omdat
Margaux in een rolstoel zit kan
ze niet voor het eendje zorgen.
Samen met Cathy gaan ze op
reis om een goede plek voor het
eendje te vinden.
Regie: Olivier Ringer. Belgie
22-07-2018, 1x77’ (herh)

Als Knoester plotseling verdwijnt
zet Junior alles op alles om hem
terug te vinden. Maar soms als
je iets zoekt, vind je ineens iets
heel anders. Regie: Arild Ostin
Ommundsen. Noorwegen
26-10-2018, 1x65’ (herh)

Zappbios

Stella (aankoop)
Stella (12) is een dromerig en
onhandig meisje, die soms jaloers
is op haar oudere zus Katja. Als
Stella ontdekt dat haar zus een
geheim heeft, komt ze in de
problemen.
Regie: Sanna Lenken. Zweden.
21-10-2018, 1x88’ (herh)
Zappbios

Uilenbal
De achtjarige Meral is naar een
flat verhuisd en blijkt haar slaapkamer te delen met een muis.
Als haar ouders het beestje ontdekken, kopen ze gif en vallen,
dus neemt Meral Piepiep mee op
schoolkamp.
Regisseur: Simone van Dusseldorp
25-11-2018, 1x74’
Zappbios

Vogeljacht (aankoop)
Victor is twaalf en een heuse vogelspotter. Hij doet mee aan een
jaarlijkse ornithologencompetitie:
wie ziet de meest bijzondere vogel? Victor wil winnen, want zijn
vader rekent op hem...
Regisseur: Christian Dyekjaer.
Noorwegen
25-03-2018, 1x87’ (herh)

kleine stadje Bellbach verandert
er veel in zijn leven. Hij ontdekt
zijn eerste liefde en de vuist van
Olivier. Verwarrend allemaal.
Regisseur: Johannes Schmid.
Duitsland
08-07-2018, 87’ (herh)
Zappbios kort

Alles mag
Zappbios

Weekje weg (aankoop)
Cathy heeft het gevoel dat haar
ouders helemaal niet op haar
letten. Ze besluit de proef op de
som te nemen en gaat aan het
einde van het weekend niet mee
terug naar de stad maar blijft in
het vakantiehuis achter. Zullen ze
haar missen?
Regie: Olivier Ringer. België
09-09-2018, 1x71’ (herh)
Zappbios

Wolvenkind (aankoop)
Waar gebeurd verhaal over
een kleine jongen die door zijn
ouders wordt afgestaan en vervolgens in een afgelegen streek
midden in de natuur terecht
komt om een schaapherder te
helpen.
Regie: Gerardo Olivares. Spanje
15-07-2018, 1x104’, (herh)
Zappbios

Zoon van Rambow (aankoop)
Will (11) is een verlegen jongetje dat het moeilijk heeft met
zijn streng gelovige ouders. Op
school komt hij in contact met
Lee, de pestkop die heel aardig
blijkt te zijn. Samen gaan ze een
actiefilm maken.
Regie: Garth Jennings. USA
03-06-2018, 1x88’
Zappbios

Zotte, zoete, zomer
(aankoop)
Wanneer Martin verhuist naar het

Hoewel zijn vader altijd zegt dat
met carnaval alles mag en Tygo
ervan droomt om bij de majorettes te gaan, toont zijn vader hem
tegelijkertijd dat je zelfs met
carnaval te ver kunt gaan.
Regisseur: Steven Wouterlood
11-02-2018, 1x22’ (herh)
Zappbios kort

Bendik en het monster
(aankoop)
Verhaal van een monster dat
niets liever wil dan zanger worden. Een klein jongetje helpt hem
daarbij Regisseur: Frank Mosvold.
Noorwegen
26-05-2018, 1x9’ (herh)
Zappbios kort

De Gruffalo (aankoop)
Een Gruffalo: wat is dat voor een
beest? Vos, uil en slang hebben
nog nooit van hem gehoord.
Alleen muis weet precies hoe hij
eruit ziet. Regisseur: Max Lang
30-03-2018, 1x26’ (herh)
Zappbios kort

Het kind van de Gruffalo
(aankoop)
De Gruffalo vertelt zijn kind dat
het nooit het bos in moet gaan,
omdat daar de Grote Gevaarlijke Muis rondloopt, die dol is
op gruffalo’s. Maar het kind is
ondeugend en nieuwsgierig en
gaat toch.
Naar het boek van Julia
Donaldson. Groot Brittannië
04-02-2018., 1x28’		

Zappbios kort

Mannetje Tak (aankoop)
Mannetje Tak woont in een oude
eik. Als hij gaat joggen, wordt
hij aangezien voor een stok om
mee te spelen. Dit is het begin van allerlei avonturen, die
hem wel steeds verder van huis
brengen. Naar het boek van Julia
Donaldson. Regisseur: Jeroen
Jaspaert. Groot-Brittannië
01-01-2018, 1x25’ (herh)
Zappbios kort

De Wegpiraat (aankoop)
Heel het land wordt getroffen
door de gemene, niets ontziende
wegpiraat die overal al het eten
steelt. Door een slimme truc
weten de dieren de piraat te
stoppen. Wie niet sterk is…
Naar het boek van Julia
Donaldson. Groot Brittannië
25-12-2018, 1x28’

Zara en de magische kicksen
Dramaserie. De zilveren wissel Zara wil voetballen in het
azc-selectieteam van haar broers,
maar ze mag alleen klusjes doen.
Dan verschijnt Engeltje. Hij geeft
Zara magische schoenen en dan
verandert alles!
Regisseur: David Eilander
28-10-2018, 6x11’

Zenith
Dramaserie. Claudia en Joost
Hoogland krijgen het niet voor
elkaar hun drukke banen te combineren met een hectisch gezinsleven. Tot er vanuit onverwachte
hoek een oplossing geboden
wordt.
Regisseur: Maurice Trouwborst
en Tomas Kaan
05-05-2018, 8x22’ (herh)

radio
Argos

Het Marathoninterview

NPO radio 1
Onderzoeksjournalistiek in
samenwerking met HUMAN
Eerste uitzending: 09-10-1992
Zaterdag 14.00 - 15.00 uur
Presentatie: Max van Weezel
Eindredactie: Huub Jaspers

NPO radio 1
Eerst uitzending 04-07-1986
Diverse avonden
20.00 - 23.00 uur
Presentatie: Atze de Vrieze, Hans
Simonse, Carolina Lo Galbo,
Tessel Blok
Eindredactie: Anton de Goede

Bureau Buitenland
NPO radio 1
Eerste uitzending: 08-10-1993
Maandag t/m vrijdag
19.00 - 19.30 uur
Presentatie: Chris Kijne en
Rik Delhaas
Eindredactie: Herman Schulte
Nordholt
		

3voor12radio
NPO 3 FM
Eerste uitzending: 01-01-2008
Maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag 21.00 - 00.00 uur
Presentatie: Eva Koreman
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Niels Aalberts

Club Carter
NPO 3FM
Eerste uitzending: 01-10-2018
Zaterdag 22.00 - 00.00
Presentatie: Sagid Carter
Eindredactie: Niels Aalberts

RadioDoc
NPO radio 1
Documentaireprogramma-uur
van NTR en VPRO
Eerste uitzending: 06-04-2008
Zondag 21.00 - 22.00 uur
Eindredacteur VPRO: Anton de
Goede

Themakanalen
3FM Alternative
Eerste uitzending 01-06-2010
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Niels Aalberts

NPO radio Soul & Jazz

Vrije Geluiden
Nooit Meer Slapen
NPO radio 1
Eerste uitzending: 06-01-2014
Maandag t/m vrijdag
00.00 - 02.00 uur uur
Presentatie: Pieter van der
Wielen, Elfie Tromp
Eindredactie: Lotje IJzermans/
Anne Moraal
		

OVT
(Onvoltooid Verleden Tijd)
NPO radio 1
Eerste uitzending: 04-10-1992
Zondag 10.00 - 12.00 uur
(met rond 11.25 uur: de Spoor
Terug documentaire)
Presentatie: Michal Citroen,
Paul van der Gaag, Laura Stek,
Jos Palm
Eindredactie: Paul van der Gaag

Vrije Geluiden
NPO radio 4
Eerste uitzending: 11-01-2014
Zaterdag en zondag
23.00 - 00.00 uur
Eindredactie: Aad van Nieuwkerk
tot 1 september daarna
Britt Stubbe

Eerste uitzending 11-01-2014
Zaterdag 21.00-23.00 uur
Presentatie: Tom Klaassen/Iddo
Havinga/Aad van Nieuwkerk

podcast
Trees (VPRO/Human)

Ongesigneerd – serie 3

Een innovatieve, journalistieke
podcast die je meeneemt in het
onderzoek naar de onderwerpen
die jou bezighouden.
Mede mogelijk gemaakt door
het Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek
Eerste publicatie: 9 januari 2018
Presentator(en)/Maker(s): Meike
van Roosmalen, Tessa de Vries,
Volkan Duvan
Eindredactie: Hansje van de Beek
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 70x 2-25’

Een podcast over onopvallend
design
Mede mogelijk gemaakt door
het NPO-fonds
Eerste publicatie serie 3:
19 oktober 2018 (eerste datum
van de eerste serie 15-10-2017)
Presentator(en)/Maker(s):
Laura Stek en Tjitske Mussche
Eindredactie: Anton de Goede
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 9x ca 13’(serie 3)
(n.b. 4 publicaties in 2018, 5 in
2019)

Opgejaagd!

De Kasteelmoord

Het Nederlandse onderwijs- en
kinderopvangsysteem gezien
door de ogen van een
Scandinaviër.
Mede mogelijk gemaakt door
het Mediafonds
Eerste publicatie: 8 januari 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Jennifer Pettersson
Eindredactie: Anton de Goede
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 9x 25-70’
		

Een vierdelige serie over één van
Vlaanderen’s meest besproken
moordzaken: de moord op Stijn
Saelens
Eerste publicatie: 15-04-2018
Presentator(en)/Maker(s):
Gabrielle Adèr
Eindredactie: Randy Vermeulen
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 4 x ca 27’

Rewind
Dé podcastserie over cruciale
momenten in de Nederlandse
dance geschiedenis.
Een podcast van VPRO 3v12 en
Nooit Meer Slapen
Eerste publicatie: 6 oktober 2018
Presentator(en)/Maker(s): Atze
de Vrieze, Ralph-Hermen
Huiskamp en Tom Hofland
Eindredactie: Niels Aalberts
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 6x 25

Paradiso 50
Een reis door de wilde geschiedenis van poptempel Paradiso.
Een podcast van VPRO Nooit
Meer Slapen
Eerste publicatie: 2 maart 2018
Presentator(en)/Maker(s): Lotje
Ijzermans ern Atze de Vrieze
Eindredactie: Anne Moraal
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 5x 60’

Niks was minder waar
Een serie over toevallige
volkshelden.
Eerste publicatie: 4 juni 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Bert Scholten
Eindredactie: Randy Vermeulen

Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 3x 13’
		

Podiumbeesten
Een serie over mensen voor wie
het podium het werkterrein is.
Een podcast van VPRO Nooit
Meer Slapen
Eerste publicatie: 17 mei 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Inge ter Schure
Eindredactie: Anne Moraal
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 3x 23’

NMS: Alex van Warmerdam,
de man, het werk,
de podcast
Negen sprekers openen hun
venster op de eigenzinnige
wereld van een unieke maker:
Alex van Warmerdam
Een samenwerking tussen Eye
Filmmuseum en VPRO Nooit
Meer Slapen
Eerste publicatie: 5 juni 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Elianne Meyer
Eindredactie: Anne Moraal
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 4x 14’

Het Maakbare geweten
Vertrouw jij je geweten? Een
speels onderzoek naar de maakbaarheid van dat onbegrijpelijke
mechanisme dat zomaar voor
ons beslist over goed en kwaad.
Een podcast van VPRO Dorst
Eerste publicatie: 25 maart 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Ruben Pest en Robin van Gelder
Eindredactie: Randy Vermeulen
en Ruby Deelen
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 3x ca 23’

De Kloof
Acht gedramatiseerde, literaire
audiomonologen van elk twaalf
minuten over het gelijknamige
thema in de breedste zin des
woords.
Een samenwerking tussen
AVROTROS, NTR, VPRO, het
Nederlands Letterenfonds, het
NPO-fonds en NPO Radio 1
Eerste publicatie: 14-12-2018
Regie: Hanneke Hendrix en
Niki Padidar
Eindredactie: Anton de Goede
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 8 x ca 12’

Tijdgeest – serie 2
Vreemde ideeën uit het verleden
Een podcast van VPRO O.V.T.
Mede mogelijk gemaakt door
het Mediafonds
Eerste publicatie van serie 2: 11
november 2018 (eerste datum
van de eerste serie: 06-11-2017)
Presentator(en)/Maker(s):
Julie Blussé
Eindredactie: Paul van der Gaag
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 6 x ca 20’

Tijdlijn
Uitzonderlijke interviews,
reportages en documentaires
worden opgediept uit het rijke
radio-archief van de Nederlandse
Publieke Omroep, gelinkt aan
de actualiteit en opnieuw
gepresenteerd.
Eerste publicatie: 15-02-2018
Samenstelling: Anton de Goede
Aantal publicaties + lengte:
24 x 30-90’

De Moord op Patrick
Onderzoeksjournalistiek op z’n
best: een lopend onderzoek
naar de cold-case; de moord op
Patrick van der Bolt
Een podcast van VPRO Argos
Eerste publicatie: 2 juni 2018

Presentator(en)/Maker(s):
Sanne Boer
Eindredactie: Huub Jaspers /
Harry Lensink
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte in 2018: 3x ca 40’

VPRO Tegenlicht Future
Shock
Hoe gaan wij om met voortdurende verandering? Achtergronden en verdieping bij VPRO
Tegenlicht
Eerste publicatie: 10 november
2017
Presentator(en)/Maker(s):
Chris Kijne, Tom Reijner en Sanne
Stevens
Eindredactie: Doke Romeijn en
Marije Meerman
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 16x ca 30’ (in 2018)

VPRO Cinema
Een maandelijkse podcast
gemaakt door en voor filmliefhebbers. Geen korte interviews
of recensies maar gewoon een
goed gesprek over films, makers
en genres.
Een podcast van VPRO Gids &
VPRO Cinema
Eerste publicatie: 1 november
2017
Presentator(en)/Maker(s): Jasper
Tonnon, Stephanie Louwrier en
Jelle Schot.
Eindredactie: Tibor Dekker
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 11x ca 50’

Yous & Yay: New Emotions
ous & Yay spreken 1 keer per
maand héél lang met een interessant iemand. “Zodat we later
kunnen zeggen: die was nog bij
ons in de studio”.
Eerste publicatie: 2 juli 2017
Presentator(en)/Maker(s):
Yousef Gnaoui en Pepijn Lanen
Eindredactie: Randy Vermeulen

Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 13x 75-120’ (in 2018)

Lees Dees
Anton de Goede bespreekt
maandelijks een bijzonder boek
uit de twintigste eeuw.
Een samenwerking met Schwob en wordt mede mogelijk
gemaakt door het Nederlands
Letterenfonds
Eerste publicatie: 1 mei 2017
Presentator(en)/Maker(s): Anton
de Goede
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte:

3voor12 De Machine
Een tweewekelijkse podcast
over de muziekindustrie en het
belangrijkste nieuws achter de
schermen.
Een podcast van VPRO 3voor12
Eerste publicatie: 19 maart 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Atze de Vrieze en Niels Aalberts
Eindredactie: Timo Pisart
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 23x ca 35’ (in 2018)

The Presidential podcast
Een podcast over de Amerikaanse presidentsverkiezingen
Een samenwerking met NRC
Eerste publicatie: 10 maart 2016
Presentator(en)/Maker(s): Chris
Kijne en Bas Blokker
Eindredactie: Herman Schulte
Nordholt
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 19x ca 26’ (in 2018)

VPRO Zomergasten podcast
Zomergasten voor op je
koptelefoon
Eerste publicatie: 16 juli 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Janine Abbring en Tom Klaassen
Eindredactie: Jurgen van Uden
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 7x 150’

Parel Radio
De mooiste documentaires en
hoorspelen, geselecteerd door
bevlogen makers
Eerste publicatie: 24 november
2015
Presentator(en)/Maker(s):
Stef Visjager
Eindredactie: Anton de Goede
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 43x 20-150’

Buitenhof podcast (VPRO,
AVROTROS, BNNVARA
De uitzending van Buitenhof in
geluid.
Eerste publicatie: 27 augustus
2017
Presentator(en)/Maker(s):
Jort Kelder, Diana Matroos en
Hugo Logtenberg
Eindredactie: Carel Kuyl
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 42x 54’

NMS: De Man Is Lam
Zoektocht naar wat het vandaag
de dag betekent om man te zijn.
Een samenwerking tussen Stichting Nieuwe Helden en VPRO
Nooit Meer Slapen
Eerste publicatie: 19 januari 2018
Presentator(en)/Maker(s):
Rashif El Kaoui
Eindredactie: Anne Moraal
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 10 x 25’

Het Laatste Woord
Jos Palm gaat met historici in gesprek over klassieke historische
boeken
Een podcast van VPRO O.V.T.
Eerste publicatie: 10 juni 2016
Presentator: Jos Palm
Eindredactie: Paul van der Gaag
Aantal publicaties + gemiddelde
lengte: 2 x ca 30’ (in 2018)

