producties

Televisie

100 dagen in je hoofd

2Doc Kort: The Game (aankoop)

2Doc: Assassins (aankoop)

21-10-2021, 6x49’

20-06-2021, 1x16’, Zwitserland 2020

Hoe is het om ziek in je hoofd te zijn? Tim den
Besten en Nicolaas Veul verkennen als bijzonder
stagiair in een psychiatrische kliniek wat er
omgaat in mensen met ernstige geestelijke
problemen.
Presentatie: Nicolaas Veul en Tim den Besten,
Regie: Katinka de Maar.

Wat betekent het om scheidsrechter te zijn,
beslissingen te nemen en daarmee de sfeer in
een heel stadion te bepalen? Een portret van de
Zwitserse voetbalscheidsrechter Fedayi San.
Regie: Roman Hodel

26-07-2021, 1x98’, Verenigde Staten van Amerika, de
2019

2Doc IDFA Primeur: Raising a School Shooter
(aankoop)
22-11-2021, 1x55’, Denemarken 2020

Ouders van drie leerlingen, die wapens binnen
brachten in hun school en klasgenoten en personeel vermoordden, vertellen hun verhaal van
verlies.
Regie: Frida Barkfors en Lasse Barkfors
2Doc Kort: Samenzwevers?
30-05-2021, 1x22’

Er is een groeiende groep spiritueel geïnteresseerde activisten die samen met rechtsradicale partijen demonstreren tegen de coronamaatregelen.
Waardoor worden ze verleid?
Regie: Sunny Bergman

2Doc: #thisisegypt2

Wie vermoordde in 2017 Kim Jong-nam, de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jongun, in de drukke vertrekhal van de internationale
luchthaven van Maleisië?
Regie: Ryan White

26-01-2021, 1x51’

2Doc: Bitter Love (aankoop)

Kun je houden van een dictatuur? 10 jaar na
Tahrir volgt arabist Ruth Vandewalle haar vrienden die hun eigen weg naar onafhankelijkheid
zoeken binnen de beperkingen van de politiestaat die Egypte is.
Regie: Floris-Jan van Luyn
Presentatie: Ruth Vandewalle

05-01-2021, 1x85’, Zweden 2020

2Doc: 9/11 Life Under Attack (aankoop)
11-09-2021, 1x85’, Verenigd Koninkrijk, het/
Groot-Brittannië 2021

Een minutieus verslag van het verloop van de dag
waarop de aanslag op de Twin Towers in New York
plaatsvond. Een dag die de wereld veranderde.
Regie: Karen Edwards

Tijdens een riviercruise op de Wolga hopen de
vakantiegangers te ontsnappen aan hun zorgen,
leegte, relaties, spijt of dagelijks leven. Velen
hebben een gebroken hart en hopen op een
nieuwe liefde.
Regie: Jerzy Sladkowski
2Doc: Blue Box (aankoop)
14-12-2021, 1x80’, Israël 2019

Filmmaakster Michal Weits duikt in het verleden
van haar overgrootvader Joseph Weitz die, met
geld van de Blue Box-campagne van het Joods
Nationaal Fonds, Palestijns land aankocht en
onteigende.
Regie: Michal Weits
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2Doc: Echo - theater in de tbs

2Doc: Jason

2Doc: Mothers (aankoop)

19-10-2021, 1x75’

21-11-2021, 1x89’

24-08-2021, 1x60’, Marokko 2020

Ingrid Kamerling onderzoekt de relatie tussen
tbs-patiënt en hulpverlener adhv het klassieke
verhaal van Echo en Narcissus, een theaterstuk
dat de tbs’ers en begeleiders opvoeren buiten de
kliniek.
Regie: Ingrid Kamerling

Jason neemt het tijdens zijn intensieve traumatherapie op tegen de demonen uit zijn verre en
nabije verleden. Hij gebruikt zijn ervaringen ook
om anderen te behoeden voor wat hij heeft meegemaakt.
Regie: Maasja Ooms

In een opvanghuis in Marokko neemt Mahjouba
Edbouche meisjes onder haar hoede die ongetrouwd zwanger zijn. Ze biedt onderdak en probeert de relatie van de meisjes met hun ouders te
herstellen.
Regie: Myriam Bakir

2Doc: Gorbachev. Heaven (aankoop)

2Doc: Kingdom of Silence (aankoop)

2Doc: Palme, papa en ik

25-11-2021, 1x55’, Tsjechië 2020

12-01-2021, 1x92’, de Verenigde Staten van Amerika,
2020

02-03-2021, 1x51’

Michael Gorbatsjov, de inmiddels 89-jarige
oud-leider van de Sovjet-Unie, ontvangt de
Russische filmmaker Vitaly Mansky in zijn villa
even buiten Moskou. Samen blikken ze terug
op zijn leven.
Regie: Vitaly Mansky

Documentaire over het complexe leven en werk
van de Saoedische journalist Jamal Khasshoggi en
de onstuimige relatie tussen de Verenigde Staten
en Saoedi Arabië.
Regie: Richard Rowley

Is jouw vader de moordenaar van premier Olof
Palme? Met deze vraag begint de zoektocht naar
het duistere verleden van de vader van de in
Nederland wonende Signe Zeilich-Jensen. Zou
het kunnen?
Regie: Signe Zeilich-Jensen en Niek Koppen.

2Doc: I am Greta (aankoop)

2Doc: Misha and the Wolves (aankoop)

2Doc: Sigrid Kaag: Van Beiroet tot Binnenhof

13-04-2021, 1x95’, Zweden 2020

07-12-2021, 1x85’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2021

03-01-2021, 1x76’

Greta Thunberg staakte in 2018 voor het Zweedse
parlementsgebouw voor het klimaat en tegen de
klimaatontkenners. Ze groeide uit tot het boegbeeld van de milieuactivisten.
Regie: Nathan Grossman

Misha Defonseca beweert dat ze als 7-jarige in
WO II in haar eentje op zoek ging naar haar
gedeporteerde ouders. Over waarheid, leugens
en waarom we meegaan in de verhalen die we
graag willen geloven.
Regie: Sam Hobkinson

Schets van Sigrid Kaags transformatie van VNdiplomaat naar minister en D66-lijsttrekker.
Hoe vergaat het haar in een veranderd Nederland
waar haar daden, maar ook haar privéleven
worden ontleed?
Regie: Shuchen Tan

producties

Televisie

2Doc: The Mystery of D.B. Cooper (aankoop)

2Doc: The Return - Life After ISIS (aankoop)

23-08-2021, 1x83’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

13-07-2021, 1x86’, Spanje 2020

De grootste onopgeloste kaping in de Amerikaanse geschiedenis hield de FBI jaren bezig. Er zijn
vier mogelijke verdachten en elk hebben ze een
geloofwaardig verhaal. Maar wie is de ware DB
Cooper?
Regie: John Dower

Westerse geradicaliseerde IS vrouwen met IS
kinderen zijn na de val van ISIS geïnterneerd
in Koerdische kamp Roj. Canada, de VS, het VK,
Duitsland en Nederland wil hen niet terug
hebben.
Regie: Alba Sotorra
2Doc: We Are the Thousand (aankoop)

3Doc: Ik deed aangifte tegen de minister van
Onderwijs
05-08-2021, 1x47’

Hoe is het om gay te zijn op een (orthodox)
religieuze school? Yora Rienstra spreekt met
zelfspot en nieuwsgierigheid jongeren, hun
ouders, scholen, en instanties die zich inzetten
voor LHBTQIA+-ers.
Regie: Yora Rienstra

2Doc: The Painter and the Thief (aankoop)

12-07-2021, 1x76’, Italië 2020

3Lab: Liever kroes?!

11-11-2021, 1x100’, Noorwegen 2020

Duizend Italiaanse muzikanten vormen een
gelegenheidsband om de Foo Fighters-hit ‘Learn
to Fly’ op te nemen en zo de Amerikaanse band te
overtuigen om op te komen treden in hun kleine
stadje.
Regie: Anita Rivaroli

16-12-2021, 1x27’

De diefstal van twee kapitale schilderijen is het
begin van een onwaarschijnlijke vriendschap
tussen de gedupeerde kunstenaar en de drugsverslaafde dief.
Regie: Benjamin Ree

De Kaapverdiaans-Nederlandse Nelly onderzoekt
waar de afkeer van haar kroeshaar vandaan komt.
Waar begon de afwijzing van haar uiterlijk?
Portret van een zwarte vrouw op zoek naar zelf
acceptatie.
Regie: Nelly dos Reis en Soraya Pol

2Doc: The Prophet and the Space Aliens
(aankoop)

2Doc: White Cube
16-11-2021, 1x58’

3Lab: Obada

06-05-2021, 1x85’, Israël 2020

Een groep Congolese plantagearbeiders maakt
kunst, koopt land terug van de opbrengsten en
begint een museum. Renzo Martens zet met zijn
film de relatie tussen kunst en kapitaal op scherp.
Regie: Renzo Martens

07-03-2021, 1x44’

Raël, grondlegger en leider van ’s werelds grootste UFO-religie is een moderne profeet, die
ambitieuze pogingen doet om loyale volgelingen
te vinden.
Regie: Yoav Shamir

De uit Syrië gevluchte Obada (21) is YouTuber en
heeft miljoenen fans in het Midden-Oosten, maar
in Nederland vindt hij weinig aansluiting. Portret
van een worstelende jongen.
Regie: Sakir Khader
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3Lab: We Are Fucked

Adriaan van Dis, een wanhopig optimist

Black Lives Matter, een jaar later

18-04-2021, 1x24’

18-12-2021, 1x53’

25-05-2021, 1x69’

200.000 Nederlandse jongeren maken zich
zorgen over de ondergang van de wereld.
Klimaatdepressie en eco-anxiety zijn nu officiële
diagnoses. Robin, Melih en Armando zetten hun
zorgen om in actie.
Regie: Eef Hilgers

Portret van Adriaan van Dis door Coen Verbraak,
waarin zij mensen en plekken bezoeken die een
belangrijke rol speelden in Van Dis’ leven.
Regie: Coen Verbraak

Nadia Moussaid en jounalist Clarice Gargard ontvangen gasten die een hoofdrol hebben gespeeld
in de Black Lives Matter beweging in Nederland,
met een aantal inspirerende culturele acts.
Presentatie: Nadia Moussaid en Clarise Gargard

Anna’s brains - Kan je leven onder water?
30-08-2021, 8x42’

70 jaar TV: Satire van A tot Z
02-10-2021, 1x119’

Comedian Ronald Snijders leidt de kijker aan
de hand van het alfabet door de rijke historie
van 70 jaar Nederlandse satire op televisie. Een
programma bomvol klassiekers en onverwachte
fragmenten.
Presentatie: Ronald Snijders

Cabaretier Tex de Wit vraagt zich af of je onder
water kunt leven. Brengt een duikklok uitkomst?
Anna Gimbrère en haar team jonge uitvinders en
wetenschappers proberen deze vraag te beantwoorden.
Presentatie: Anna Gimbrère
Bitterzoet - Eefje de Visser (aankoop)
20-02-2021, 1x82’, België 2020

70 jaar TV: Vreemder dan fictie
03-10-2021, 1x74’

Sinan Can en Nicolaas Veul spreken zeven gerenommeerde, gelauwerde en door hen bewonderde documentairemakers. Welke hoofdpersoon
staat hen nog het meest bij? En hoe kijken zij
naar de ‘werkelijkheid’?
Presentatie: Sinan Can
Presentatie: Nicolaas Veul
Regie: Miriam Guttmann

Door de coronacrisis kon Eefje de Visser niet
toeren met haar vierde album ‘Bitterzoet’.
Daarom een volledige liveshow opgenomen in
De Robot Studios, een Gents loft waar Eefje werkt,
slaapt en leeft.
Regie: Pieterjan Coppejans

Brieven aan de rest van Spanje - Tien jaar
zonder ETA
29-08-2021, 6x44’

De eerste brief van Stef Biemans gaat naar
Baskenland met de vraag: welke invloed heeft
het Baskisch conflict nog op uw leven? Eigenlijk
bedoelt hij het geweld van ETA, maar dat ligt nog
gevoelig.
Presentatie: Stef Biemans
Regie: Stef Biemans
Brommer op zee
18-04-2021, 22x50’

Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen schrijvers en dichters over hun werk. Online gaat Brommer op zee verder als leesclub.
Presentatie: Ruth Joos en Wilfried de Jong

producties

Televisie

Buitenhof

Danny’s wereld

10-01-2021 43x54’

28-01-2021, 29x13’

Interviewprogramma met maatschappelijke en
politieke debatten, gesprekken en opinies.
Presentatie: Pieter Jan Hagens, Twan Huys,
Maaike Schoon
Regie: Pieter de Bruijn

06-03-2021, 1x50’

Captain Fantastic (aankoop)

Danny Ghosen gaat op zoek naar waar het wringt
in onze maatschappij. Hij onderzoekt spanningen en problemen en ontmoet mensen die vaak
onzichtbaar zijn. Danny vraagt door en oordeelt
niet.
Presentatie: Danny Ghosen
Regie: Alexander Hendrikse

17-04-2021, 1x107’, de Verenigde Staten van Amerika,
2015

Daten met dieren

03-01-2021, 8x20’

17-01-2021, 6x8’

Wat weten de bedrijven achter onze apps, streams
en games eigenlijk van ons? Welke data gebruikt
een influencer? Hoe echt zijn deepfakes? Jard
Struik en Dr. Data zoeken antwoorden.
Presentatie: Jard Struik en Charlene Sancho
Regie: Willem Revis en Emiel Strzeszewski

Ben is een toegewijde vader die zijn zes kinderen
leert hoe ze moeten leven en overleven in de dichte bossen in het noordwesten van Amerika. Hij
wordt echter gedwongen om zijn zelfgemaakte
paradijs te verlaten.
Regie: Matt Crossick
Cold War (aankoop)

Welkom in het Daten met dieren-restaurant, waar
kinderen op date gaan met dieren uit het asiel.
Maître Ayrton en barman Diederik zorgen voor
hen, terwijl ze nerveus wachten op hun eerste
dierendate.
Presentatie: Ayrton Fraenk en Diederik Kreike
Regie: Eva Nijsten

10-09-2021, 1x77’ , Polen 2018

In Polen ten tijde van de Koude Oorlog is het voor
Wiktor en Zula liefde op het eerste gezicht. Ze
beleven een gepassioneerde romance, maar
worden gescheiden door politiek en tegenslagen.
Regie: Pawel Pawlikowski

De bocht van Van Kooten en de stok van
De Bie
Aflevering van Van Kooten & De Bie van 1 februari 1987, die naadloos aansluit bij het thema
‘Tweestrijd van de Boekenweek 2021. Van Kooten
en De Bie liggen met elkander overhoop over de
mediawereld.
De dikke data show

De droevige kampioen
19-03-2021, 3x50’

De beloften
01-07-2021, 5x42’

Zeven jonge topsporters werden vier jaar lang
gevolgd op de lange weg richting hun droom:
meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio.
Wie haalt uiteindelijk de eindstreep en wie haalt
het niet?
Regie: Victor Vroegindeweij en Xena Maria Evers

Docudramaserie over internationaal tafeltenniskampioen, rokkenjager en succesvol ondernemer
Robert Hosé. Hij werd begin jaren 70 het rolmodel van een nieuwe, zelfbewuste generatie zwarte
Antillianen.
Regie: Sander Burger
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De onfatsoenlijken (aankoop)

De roze revolutie

Edelfigurant

11-03-2021, 7x40’

10-05-2021, 4x45’

09-05-2021, 1x64’

Zevendelige documentairereeks met levensverhalen van mensen uit verschillende Europese
landen die zich afkeren van de traditionele
politiek. Naar het gelijknamige boek van Jan
Antonissen.
Regie: Luc Lemaitre, België 2020

Michiel van Erp onderzoekt de historie van de
Nederlandse LHBTQIA+-beweging en maakt in
intieme gesprekken de balans op. Hoe is het met
de hard bevochten verworvenheden en wat betekenen die letters?
Regie: Michiel van Erp

De carrière van ambitieuze figurant Irma krijgt
een boost wanneer ze edelfigurant wordt. Op de
set botst ze vaak met aartsrivaal Rikkert en
wordt ze geconfronteerd met maatschappelijke
dilemma’s.

De proefkeuken seizoen 8

De wereld van de Chinezen

13-03-2021, 1x90’

07-11-2021, 8x25’

10-01-2021, 7x44’

Pieter Hulst en Willem Voogd ontleden allerlei
producten en onderzoeken hoe deze gemaakt
worden. Van een schaats tot een boot: waar zijn
deze producten van gemaakt en kunnen ze dat
zelf ook?
Presentatie: Pieter Hulst en Willem Voogd

China speelt wereldwijd een steeds grotere rol.
Ruben Terlou zoekt Chinezen die zich in het
buitenland gevestigd hebben op. Wie zijn ze,
wat willen ze bereiken? Wat is de impact van
hun aanwezigheid?
Presentatie: Ruben Terlou
Regie: Jorien van Nes

Een cabaretesk commentaar op de staat van het
land aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dit is Freek de Jonges zesde
verkiezingsconference.
Presentatie: Freek de Jonge.

De regels van Floor seizoen 4
28-03-2021, 18x9’

Dwars door de Middellandse Zee

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

19-06-2021, 9x50’

Arnout Hauben reist van van Gibraltar naar
Jeruzalem, langs bekende en minder bekende
eilanden, en gaat op zoek naar het verhaal van de
mensen die in en met de Middellandse Zee leven.
Presentatie: Arnout Hauben

Freek de Jonge: De Loterij

Freeks wilde wereld
08-11-2021, 26x11’

Prof. dr. Freek Vonk laat zien hoe groots de
natuur is. Hij reist de hele wereld over op zoek
naar de meest bijzondere dieren. En soms vindt
hij die dichterbij dan je denkt.
Presentatie: Freek Vonk

producties

Televisie

Frontlinie

Holland Festival 2021

Kiwi & Strit (aankoop)

04-04-2021, 4x28’

13-06-2021, 1x60’

16-03-2021, 26x5’, Denemarken 2020

Correspondent Bram Vermeulen bericht op
indringende wijze over ontwikkelingen uit de
hele wereld die in ons dagelijks nieuws vaak niet
meer dan een voetnoot zijn.
Presentatie: Bram Vermeulen
Regie: Bram Vermeulen

Nadia Moussaid ontvangt gasten van diverse
voorstellingen op het Holland Festival. Met optredens en gesprekken over de internationale wereld
van theater, dans en muziek.
Presentatie: Nadia Moussaid

Op een open plek in het bos leven twee grappige,
pluizige wezentjes: Kiwi is toegewijd, netjes en
geel, Strit is een paarse losbol en sloddervos. Ze
zijn nieuwsgierig en maken altijd veel lol.

Inside IDFA

24-01-2021, 6x18’

George & Eran worden racisten

17-11-2021, 6x7’

30-04-2021, 1x73’

Nadia Moussaid en Pieter van der Wielen gaan op
pad met prominente Nederlanders en bekijken
samen met hen IDFA 2021-documentaires die een
nieuw licht werpen op de vragen van deze tijd.
Presentatie: Nadia Moussaid en Pieter van der
Wielen

Hét programma voor mens en dier met een winterdip. In zijn tropische studio ontvangt Tim den
Besten de meest bijzondere dieren en hun eigenaren, zoals het verwende megavarken Nelson.
Presentatie: Tim den Besten

Bewerkt theaterstuk waarin bruine vrienden
George en Eran met wit zangduo Nordgrond
de (on)mogelijkheid belichten om het ‘goed’ te
doen. Er is altijd iemand die zich beledigd of gediscrimineerd voelt.
Regie: Koos Terpstra en Reinier Bruijne
Het zaad van Karbaat
01-03-2021, 3x45’

Wijlen vruchtbaarheidsarts Jan Karbaat insemineerde minstens 65 patiënten met zijn eigen
sperma. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe
gaan de betrokken om met deze genetische en
emotionele erfenis?
Regie: Miriam Guttmann

Kwartier van het dier – the winterdip edition

L’amant double (aankoop)
12-06-2021, 1x100’, Frankrijk 2017

It’s a sin (aankoop)
02-08-2021, 5x46’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2021

Ritchie gaat studeren in Londen. In de Engelse
hoofdstad loopt Roscoe weg van huis en Colin uit
Wales wil gaan werken op het sjieke Savile Row.
Het leven van de drie zal voorgoed veranderen.
Regie: Peter Hoar

Chloé wordt verliefd op haar psychiater Paul en
de twee besluiten samen te gaan wonen. Chloé
ontdekt echter dat haar geliefde een deel van zijn
leven voor haar verborgen heeft gehouden.
Regie: François Ozon
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Long Hot Summers - The Story of The Style
Council (aankoop)
12-06-2021, 1x73’ , het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

Televisie

Luce (aankoop)

Muziekstad

15-10-2021, 1x100’ de Verenigde Staten van Amerika,
2019

20-02-2021, 8x29’

Louis Theroux: Shooting Joe Exotic (aankoop)

Drama. Tien jaar geleden adopteerden Amy en
Peter Edgar hun zoon Luce uit Eritrea. De jonge
Luce ontwikkelt zich, ondanks zijn moeilijke
kinderjaren, niet alleen als een talentvolle atleet,
maar ook als een modelstudent. Dan doet zijn
leerkracht een alarmerende ontdekking over Luce
en worden Amy en Peter geconfronteerd met het
duistere verleden van hun zoon.

28-05-2021, 1x88’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2021

Metropolis

Muziekdocumentaire over Paul Weller en The
Style Council. De band scoorde hit na hit in het
MTV-tijdperk. Toen de Berlijnse muur viel, besloot
de band muzikaal ieder hun eigen weg te gaan.
Regie: Lee Cogswell

Tien jaar na zijn eerste ontmoeting met Tiger
King Joe Exotic, bezoekt Louis hem opnieuw om
te onderzoeken hoe het zo ver kon komen, dat
een dierenverzorger een veroordeelde misdadiger
werd.
Presentatie: Louis Theroux
Regie: Jack Rampling

Eva Koreman trekt door het land op zoek naar de
beste muziek. Van Rotterdam tot Eindhoven, van
Tilburg tot Zwolle: elke aflevering staat één stad
centraal, waar drie artiesten of bands zich laten
horen.
Presentatie: Eva Koreman
Regie: Reinier Bruijne
Ode aan Lowlands
21-08-2021, 1x70’

10-01-2021, 16x15’

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

Muzikaal eerbetoon aan Lowlands met hoogtepunten uit eerdere edities en artiesten die in 2021
zouden optreden: Typhoon, Eefje de Visser,
The Kyteman Orchestra. Maar ook Foo Fighters
en Billie Eilish.
Presentatie: Eva Cleven
On Stage

Moonriders

07-02-2021, 8x49’

06-06-2021, 6x16’

Vanuit TivoliVredenburg gooit Nadia Moussaid in
coronatijd samen met een hoofdgast de deuren
wijd open voor Nederlandse muzikanten en
kunstenaars.
Regie: Henk van Engen
Presentatie: Nadia Moussaid

Kunstenaar Aukje Dekker gaat in de nacht met
kinderen en haar vrienden uit de kunstwereld
op missie. Lukt het hen om een verlaten plein of
saaie straat te verrijken met een kunstwerk?
Presentatie: Aukje Dekker

producties

Televisie

Onbewaakt ogenblik

Pip en Posy (aankoop)

Reaction

16-10-2021, 1x17’

04-09-2021, 52x6’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

17-10-2021, 1x49’

Als Willems vrouw na een mislukte zelfmoordpoging thuiskomt, moet Willem hun relatie
opnieuw onderzoeken, om erachter te komen dat
loyaliteit misschien betekent dat hij Leny moet
loslaten.
Regie: Janna Grosfeld
Once Upon a Time in Iraq - Oorlog (aankoop)
07-03-2021, 5x59’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

Heavy metal-muzikant Waleed Neysif , boerin Um
Qusay, acht jarige Sally, tiener Ahmed Al Bashir
en Fotograaf Ashley Gilbertson beleven de invasie
in Irak ieder op hun eigen manier.
Regie: James Bluemel
Parasite (aankoop)
09-10-2021, 1x120’ , Zuid-Korea 2019

Als Ki-woo de privéleraar wordt van de dochter
van een rijke zakenman, bedenkt hij een plan om
ook zijn familie aan een baan te helpen. Wanneer
dit plan lijkt te slagen, volgt een verrassing.
Regie: Joon-Ho Bong

Animatieserie over het konijn Pip en de muis
Posy, die samen spannende avonturen beleven.
Plakshot
17-10-2021, 7x30’

Roel Maalderink bespreekt door middel van
straatinterviews, sketches en parodieën de actualiteit en legt de absurditeit van de media bloot.
En dat allemaal vanuit zijn eigen woonkamer.
Met zijn broer.
Presentatie: Roel Maalderink
Portrait de la jeune fille en feu (aankoop)
31-07-2021, 1x112’ , Frankrijk 2019

Einde 18e eeuw krijgt schilderes Marianne
opdracht een huwelijksportret van Heloïse te
schilderen. Langzaam groeit de aantrekkingskracht tussen de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde ontvlamt.

Filmmaker Kees Brouwer wordt gevolgd bij het
ontstaan van zijn Reaction-beweging, een verzameling duurzame, sociale en lokale ondernemingen die voor elk dagelijks product een groen
alternatief hebben.
Regie: Kees Brouwer
Reizen Waes Nederland
17-10-2021, 6x50’

Avonturier Tom Waes trekt door Nederland. Op
zoek naar mooie plekken, intrigerende figuren
en bijzondere verhalen over nutteloze uitvindingen, illegale kaas, Molukse papeda en een echte
BN-safari.
Presentatie: Tom Waes
Reizen Waes Vlaanderen (aankoop)
29-01-2021, 6x46’, België 2020

Het coronavirus houdt Waes in de zomer van
2020 thuis. In Reizen Waes Vlaanderen zoekt Tom
Waes uit of hij ook in eigen land op avontuur kan.
Presentatie: Tom Waes
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Romeinse tragedies

Samba (aankoop)

Taarten van Abel

30-05-2021, 10x33’

02-01-2021, 1x110’ , Frankrijk 2014

10-01-2021, 13x25’

Speciale tv-registratie van het zes uur durende
theaterstuk van Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Drie tragedies van Shakespeare komen
samen: Coriolanus, Julius Caesar en Antonius
& Cleopatra.
Regie: Ivo van Hove en Reinier Bruijne

Drama. De Senegalese Samba woont al tien jaar
in Frankrijk en leeft van slechte bijbaantjes. Alice,
een ambtenaar, heeft last van een burn-out.
Beiden willen ze uit hun precaire situatie komen,
tot op een dag hun paden kruisen.
Regie: Olivier Nakache en Eric Toledano

Bakker Abel werkt tijdens een openhartig gesprek
met een kind samen aan een wel heel persoonlijke taart voor een speciaal persoon. Taboes worden
niet geschuwd, en lekker snoepen ook niet!
Presentatie: Siemon de Jong

Rudy’s grote kerstshow

Shoplifters (aankoop)

27-12-2021, 20x9’

17-09-2021, 1x111’ , Japan 2018

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

Osamu en zijn gezin leiden een arm, maar gelukkig leven. Tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en de familiebanden
hevig op de proef worden gesteld.
Regie: Hirokazu Kore-eda

Salah (aankoop)
30-09-2021, 4x46’, België 2020

Vijf jaar na de aanslagen in Brussel wordt de nasleep ervan duidelijk in gesprekken met de slachtoffers, de nabestaanden en de overlevenden.
Regie: Eric Goens

The Life and Trials of Oscar Pistorius
(aankoop)
07-01-2021, 4x95’, het Verenigd Koninkrijk, het/
Groot-Brittannië 2020

13 februari 2013 schiet atleet Oscar Pistorius zijn
vriendin neer. Men zegt dat het een ongeluk is.
Een mediacircus barst los.
Regie: Daniel Gordon

Song van het jaar

The Reagans (aankoop)

11-12-2021, 1x50’

06-05-2021, 4x51’, de Verenigde Staten van Amerika,
2020

Verslag van de viering van de Song van het Jaar in
de Maassilo Rotterdam door VPRO 3voor12. Met
liveoptredens van dé artiesten die in 2021 zijn
doorgebroken, waaronder Meau, Goldband en
Froukje.
Presentatie: Sagid Carter

Documentaire serie over de voormalige Amerikaanse president Ronald Reagan en First Lady
Nancy Reagan en hun opgang van Hollywood
naar het presidentschap.
Regie: Matt Tyrnauer

producties

Televisie

Tijd zal ons leren

VPRO Tegenlicht

Vrije Geluiden Sessies: Altin Gün

30-05-2021, 1x51’

10-01-2021, 22x43’

03-07-2021, 1x27’

Wie zijn onze verzetshelden? Romana Vrede en
MC, singer/songwriter Otion herdefiniëren het
woord ‘held’ en vertellen onbekende verhalen
van zwarte, bruine en witte helden tijdens onze
koloniale tijd.

Journalistiek programma dat via niet voor de hand
liggende, controversiële maar gedegen analyses
zijn kijk geeft op (inter)nationale ontwikkelingen
die onze wereld in de 21ste eeuw vormgeven.

De Turks-Nederlandse band Altin Gün speelt
nummers van het album ‘Yol’. De omnichord,
een kleine synthesizer met een harp-achtige
en kitscherige klankkleur, speelt hierbij een
belangrijke rol.

VPRO Wintergasten

Transnistra (aankoop)

27-12-2021, 4x95’

Willie Wartaal’s nieuwe kunst (aankoop)

06-02-2021, 1x89’, Zweden 2018

Janine Abbring spreekt vier internationale,
invloedrijke makers en denkers. Historicus Yuval
Noah Harari, performancekunstenaar Marina
Abramović, beeldend kunstenaar Grayson Perry
en schrijver Colson Whitehead delen aan de hand
van zelfgekozen film- en televisiefragmenten hun
persoonlijke blik op onze tijd en de wereld.
Presentatie: Janine Abbring

20-03-2021, 1x35’

Het leven van adolescente Tanya en haar bende
mannelijke bewonderaars in de afgescheiden
republiek Transnistrië. De jongeren verlangen
naar erkenning en willen op hun eigen manier
volwassen worden.
Regie: Anne Eborn
Trump Takes on the World (aankoop)
11-04-2021, 3x58’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

Wat waren de kritieke momenten in het buitenlandbeleid van president Trump? Zijn topadviseurs en wereldleiders lichten een tipje van de
sluier op.
Regie: Norma Percy

Willie Wartaal stond klaar om te touren met zijn
nieuwe werk, maar dat kon niet doorgaan door
corona. Dus besloot hij een film te maken met
de nieuwe nummers, gedraaid in Museum Voorlinden.
Regie: Luuk van Benten
Zappbios: De slak en de walvis (aankoop)

VPRO Zomergasten

01-01-2021, 1x25’

18-07-2021, 6x180’

De kleine slak en de walvis zijn samen op
wereldreis. Op een dag spoelt de walvis aan op
het strand. Gelukkig is de slak er. Want ook als
je klein bent, kun je een grote held zijn.
Regie: Max Lang en Daniel Snaddon

Zomerklassieker waarin bekende gasten met een
verhaal hun favoriete kijkavond samenstellen en
de fragmenten van hun keuze toelichten in een
goed gesprek. Floris Alkemade, Roxane van Iperen, Robert Vermeiren, Sevdaliza, Alfred Birney en
Hans Klok.
Presentatie: Janine Abbring
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Zappbios: Draak Dries en de vliegende
dokters (aankoop)

Zappbios: Shaun het schaap - Kerststress
met Shaun (aankoop)

Zappbios: Vriend of vijand? (dear mr. Führer)
(aankoop)

22-10-2021, 1x25’ het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2020

24-12-2021, 1x28’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2021

02-05-2021, 1x90’

Draak Dries, prinses Annelies en ridder Joris zijn
een vliegende doktersdienst begonnen. Als de
oom van Annelies ernstig ziek wordt, gaan Draak
Dries, Annelies en Joris op zoek naar een oplossing.
Regie: Sean Mullin

Shaun beleeft enerverende kerstdagen. Hij moet
Timmy namelijk redden uit het huis van een influencer.
Zappbios: Sune - mission midsummer (aankoop)

Nadat hun huis in München door een bom is getroffen, verhuizen Felix en zijn moeder Anna naar
het dorp waar Anna geboren is. Felix krijgt al snel
nieuwe vrienden, en als ze een deserteur vinden,
zijn ze het allemaal met elkaar eens: de deserteur
moet aangegeven worden! Wat Felix niet weet is
dat de deserteur zijn doodgewaande vader is.

28-08-2021, 1x90’, Zweden 2020

Zappbios: Het dagboek van Bert (aankoop)
28-02-2021, 1x90’, Zweden 2020

Jeugdfilm. De dertienjarige Bert wil de coolste
jongen van de school worden. Hij denkt dat hij
verliefd is op de twee jaar oudere, razend populaire, Leila en ziet daardoor niet hoe Leila’s zusje
Amira naar hem kijkt.

De families van Sune en Sophie besluiten samen
op zomervakantie te gaan. Maar de dag voor
vertrek maakt Sophie het uit met Sune. Sunes
pogingen om Sophie terug te winnen lopen op
een ramp uit.
Regie: Erland Beskow
Zappbios: Sune’s keuze (aankoop)

Zappbios: Rock my Heart (aankoop)

14-02-2021, 1x90’, Zweden 2019

01-09-2021, 1x90’

Sune komt in conflict met zijn geweten wanneer
hij een moeilijke keuze moet maken. Gaat hij mee
op schoolreis of is hij getuige op het huwelijk van
zijn opa?

Jeugdfilm. De zeventienjarige Jana heeft een
aangeboren hartafwijking en de verwachting is
dat ze jong zal sterven. Om het lot te tarten zoekt
Jana elke uitdaging op en stort ze zich in de meest
wilde en gevaarlijke avonturen. Wanneer Jana
een volbloedhengst ontmoet, is het liefde op het
eerste gezicht.

Zappbios: Zomerhelden (aankoop)
15-08-2021, 1x90’

Jeugdfilm. Jonas verlangt ernaar de zomer door te
brengen in Slowakije met zijn coole opa Bernard,
maar zijn moeder wil er niets van weten. Met een
sluw plannetje weet hij toch weg te komen uit
Dresden en neemt hij zelf de trein, maar eenmaal
daar blijkt alles anders.
Regie: Martina Sakova

producties
ZappDoc: Nog één week
05-09-2021, 10x15’

Kinderen tussen de 10 en 13 jaar bereiden zich
voor op een spannende gebeurtenis die voor even
hun leven op z’n kop zet. Samen met ouders en
vrienden wordt er naar toegeleefd. Hoe gaan ze er
mee om?
Regie: Willem Timmers
Zomergastfilm: Hors Normes (aankoop)

Televisie

Zomergastfilm: Spring, summer, fall,
winter.... and spring (aankoop)

Zondag met Lubach

15-08-2021, 1x103’, Duitsland 2003

Rond de Tweede Kamerverkiezingen 2021 nog één
seizoen. Zeven dagen nieuws in dertig minuten,
satirisch geremixt door Arjen Lubach. Vanachter
een desk. In een pak. Op een stoel. Zo goed als
nieuws.
Presentatie: Arjen Lubach

Dramafilm over de cycli van het leven. Op een afgelegen bergmeer leven een oude boeddhistische
monnik en zijn jonge leerling op een vlot waarop
een kleine tempel is gebouwd. De loop van de seizoenen houdt gelijke tred met de transformatie
van de jongen in een oude man die uiteindelijk
- in de tweede lente - zelf doceert.

07-02-2021, 8x30’

01-08-2021, 1x104’, Frankrijk 2019

Het bijzondere verhaal van twee vrienden die
zich met hart en ziel inzetten voor autistische
kinderen die zonder hen geen plek hebben in
de maatschappij. De ontwapenende kinderen
winnen meteen je hart.
Zomergastfilm: La pazza gioia (aankoop)
08-08-2021, 1x110’, Italië 2016

Beatrice en Donatella ontvluchten samen de
psychiatrische instelling waarin ze verblijven. Ze
stelen een auto en tijdens de reis door Toscane
gaan ze de confrontatie aan met hun demonen.

Zomergastfilm: Stalker (aankoop)
18-07-2021, 1x154’, Rusland 1979

Een schrijver en een wetenschapper proberen
onder leiding van de gids Stalker een in een
Verboden Zone gelegen mysterieuze kamer te
bereiken. Deze kamer kan de innigste wensen in
vervulling doen gaan.
Regie: Andrei Tarkovsky
Zomergastfilm: Stan & Ollie (aankoop)
22-08-2021, 1x95’, het Verenigd Koninkrijk /
Groot-Brittannië 2018

Stan en Ollie, beter bekend als Laurel en Hardy,
zijn het grootste komische duo dat Hollywood
ooit gekend heeft. Met hun afscheidstournee
weten ze deze status veilig te stellen bij het
publiek.
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