
Brommer op zee 
Ruth Joos en Wilfried de Jong spreken 
 wekelijks schrijvers en dichters over 
hun werk.
vanaf zondag 30 januari, 
NPO 2, 19.25 uur

De verschrikkelijke jaren tachtig 
Dramaserie waarin het negenjarig meisje 
Piet pogingen doet zich staande te hou-
den binnen de absurde realiteit van een 
woongroep in de jaren tachtig. Als 
de kinderbescherming de kinderen uit 
huis dreigt te plaatsen, realiseren de 
 volwassenen zich dat er iets moet veran-
deren en dat het pijnlijke verleden niet 
langer onbenoemd kan blijven.
vanaf zondag 6 februari,
NPO 3, 21.15 uur

De avondshow 
Nieuw dagelijks programma van Arjen 
Lubach.
vanaf maandag 21 februari,
NPO 1, ma t/m do 

Mijn vader de gelukzoeker 
Presentator Nadia Moussaid reist samen 
met haar vader Ali vanuit Nederland in 
omgekeerde richting de route na die 
haar vader in 1977 op negentienjarige 
leeftijd afl egde om vanuit Marokko hier 
terecht te komen. Een reis vol omzwer-
vingen en avonturen dwars door Europa, 
waarbij toeval, geluk en tegenslag zijn lot 
en daarmee de roots van Nadia 
bepaalden.
vanaf zaterdag 20 maart,
NPO 2, 20.25 uur

Kop op! 
Animatieserie van Job, Joris & Marieke 
waarin de drie vrienden Sef, Wesley en 
Marjolein door middel van een wasma-
chine van hoofd kunnen wisselen en zo 
de zaken van een andere kant kunnen be-
kijken. Met de stemmen van Nasrdin Dchar, 
Steye van Dam en Paulien Cornelisse.
vanaf zondag 27 februari,
NPO Zapp, 9.25 uur

In Freudesnaam     
Elke afl evering wordt ‘een vraagstuk’ van 
een tiener behandeld. Zo zou Karel grap-
piger willen zijn, wil Tim net als iedereen 
merkschoenen en Leyla wenst rijkdom. In 
Freudesnaam, hoe doe je dat?! Op de stu-
deerkamer van dverteller en pseudo-psy-
choloog van de school (Olga Zuiderhoek) 
wordt met wetenschappelijke experi-

menten op originele wijze antwoord 
gegeven op deze vragen.
februari, NPO Zapp

Chernobyl: The New Evidence 
Tweeluik toont aan de hand van vrijgege-
ven KGB-documenten hoe de KGB zich 
al tijdens de bouw ernstig zorgen maakte 
over de veiligheid van de kerncentrale 
in Tsjernobyl. Toen de ramp zich had vol-
trokken deden de Sovjetleiders er alles 
aan belastende informatie stil te houden. 
maart, NPO 2

VPRO Cinema Extra 
Noa Johannes spreekt nationale en inter-
nationale fi lmmakers over hun vak-
gebied. In elke afl evering komen een 
jong talent en een ervaren maker aan 
het woord. Met in het nieuwe seizoen 
aandacht voor onder anderen stunt-
mensen, scenaristen en setdesigners.
vanaf zaterdag 5 maart, elke maand, 
NPO2 Extra

Danny’s wereld 
Danny Ghosen gaat op zoek naar waar 
het wringt in de maatschappij. Hij onder-
zoekt spanningen en problemen en 
ontmoet mensen die vaak onzichtbaar 
zijn, de grens opzoeken, daar overheen 
zijn gegaan, of zich buitengesloten 
voelen. Danny komt overal binnen, 
hij vraagt door en oordeelt niet.
vanaf zondag 6 maart, NPO 2

Dwars door de Lage Landen 
Vervolg op Dwars door België, maar 
nu trekt Arnout Hauben met zijn team 
door Vlaanderen en Nederland, op weg 
naar Pieterburen. 
vanaf dinsdag 8 maart,
NPO 2, 20.25 uur 

Kijk van Koolhoven (seizoen 3) 
Een reeks fi lmcolleges verzorgd 
door fi lmregisseur en cinefi el Martin 
Koolhoven. Geen droge kritieken en 
academische verhandelingen, maar 
enthousiaste betogen en bezielde 
observaties over steeds een ander 
genre in de speelfi lm. 
vanaf vrijdag 18 maart, NPO 3     

Terug naar Midden-Amerika 
Het leek zo goed te gaan met Midden-
Amerika. Tegenkrachten dreigen de
positieve ontwikkelingen echter weer
teniet te doen. Stef Biemans gaat terug 
naar de regio waar hij vijftien jaar 
gewoond heeft. Hij zoekt in deze vier-
delige serie uit hoe het met de kinderen 
van Midden-Amerika gaat.
vanaf zondag 20 maart, NPO 2   

De regels van Floor (seizoen 5) 
Floor is terug en staat opnieuw voor las-
tige dilemma’s. Wat als iemand stiekem 
je dagboek probeert te lezen? Als je geen 
zin hebt om over te blijven? Hoe zorg je 
dat je hard to get blijft? Floor weet altijd 
een originele oplossing te vinden.
vanaf zondag 27 maart, NPO Zapp

Heel Holland dakloos 
Yora Rienstra volgt een aantal mensen 
die een huis zoeken en last ondervinden 
van de wooncrisis. Van jonge gezinnen 
die noodgedwongen op een vakantie-
park moeten blijven, studenten die aan 
de rand van de stad in tenten verblijven, 
Zaankanters die uit hun huizen verdreven 
worden door yuppen met bakfi etsen tot 
jongeren die nog steeds bij hun ouders 
wonen omdat ze geen hypotheek of 
huurhuis kunnen krijgen.    
maart, NPO 3

Breaking Bits 
Een nieuw satirisch sketchprogramma 
over de hedendaagse samenleving met 
bekend en opkomend talent, zowel 
voor als achter de schermen, waaronder 
Soundos El Ahmadi, Clarice Gargard, 
Hasna El Maroudi, Romana Vrede, Fadua 
El Akchaoui, Giancarlo Sanchez en 
Michael Middelkoop.
april, NPO 3

3Doc: Not Another Climate
Movie 
Waarom zijn we moe om te horen over 
misschien wel de grootste bedreiging 
van ons voortbestaan? Nicolaas Veul 
maakt een fi lm over ‘de klimaatcrisis’, 
speciaal voor iedereen die dat woord niet 
meer kan horen. 
donderdag 19 mei, NPO 3 

Voorbij de schaamte met
De Sekszusjes     
Hoe worden jongeren anno 2021 voorge-
licht op school en hoe open zijn jongeren 
over seksualiteit? Krista en Marcelle 
 Arriëns onderzoeken dat door zelf een 
paar maanden seksles te gaan geven. 
Op hun open, creatieve en humoristische 
manier proberen zij met de jongeren, 
hun ouders en de docenten de schaamte 
voorbij te komen.
mei, NPO 3  

Plakshot (seizoen 2)   
Roel Maalderink bespreekt door middel 

van straatinterviews, sketches en paro-
dieën de actualiteit én legt de absurditeit 
van de media bloot. Maalderink denkt 
dat zijn woonkamer ook dit seizoen weer 
beschikbaar is.
mei, NPO 3

Sociaal tribunaal 
Door de opkomst van de cancelcultuur 
lijken platforms als Twitter en Instagram 
meer en meer op een online tribunaal 
waarin iedereen elkaar kan aanklagen en 
veroordelen. Er is alleen geen openbaar 
ministerie en geen rechter, en niemand 
heeft een advocaat. In het online tribu-
naal is het ieder voor zich, en jouw woord 
tegen dat van alle anderen. Regisseur: 
Doortje Smithuijsen 
voorjaar, NPO 3

Koplopers 
Vier nieuwe coming-of-age-portretten van 
de voorhoede van een nieuwe generatie. 
Met Kay de Wolf, professioneel 
motorcrosser uit het Brabantse Eersel. 
Met FIFA-speler Levi de Weerd, e-sporter 
in Team Gullit. Met Joeke Rovers die furo-
re maakt als model. En kunstschaatser 
Lindsay van Zundert, die mee wil doen 
aan de Olympische Spelen in Bejing.
voorjaar, NPO Zapp                                                                                     

Zomergasten              
Zomerklassieker waarin bekende gasten 
met een verhaal hun favoriete kijkavond 
samenstellen en de fragmenten van hun 
keuze toelichten in een goed gesprek. 
De gesprekken, de fragmenten en de 
wisselwerking tussen gast en presentator 
leveren elk seizoen spraakmakende 
televisie op. 
juli/augustus, NPO 2

>  Evenementen

Speciale VPRO Tegenlicht MeetUp: 
20 jaar toekomstkijken
Met de lancering van een visuele instal-
latie 20 jaar Tegenlicht gemaakt door 
informatieontwerper Richard Vijgen en 
de presentatie van het jubileumboek 
VPRO Tegenlicht: Boek van de toekomst. 
zondag 20 februari
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Sander en de kloof MeetUp
donderdag 24 februari 
Pakhuis de ZwijgerKop op! J
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>  luister nu

Bloody Sunday in Roermond 
In 1990 vond een IRA-aanslag in Roer-
mond plaats, een nooit opgehelderde 
vergismoord waarbij twee jonge Australi-
sche toeristen werden doodgeschoten. 
Vier verdachten werden aangehouden, 
maar nooit veroordeeld. Frans Pollux 
spreekt betrokkenen van toen, brengt 
de verdachten in beeld en duikt in de 
rafelranden van het verhaal.

Leven met Reve 
Tweedelige fi ctie-podcast waarin dichte-
res Hanny Michaelis, ruim 35 jaar na hun 
scheiding, voor de laatste maal haar voor-
malige echtgenoot, de schrijver Gerard 
Reve, bezoekt. Het onmogelijke huwelijk 
heeft tien jaar geduurd. Met Olga Zuider-
hoek, Gijs Scholten van Aschat, Peter Blok 
en Serge-Henri Valcke. Tekst: Ger Beuken-
kamp, regie: Hans Hylkema.     

>  luister binnenkort

De machine presenteert:
blauwe M&M’s 
De beste en meest juicy backstage-verha-
len van concerten, festivals, rampen in de 
organisatie, nukkige of juist heel sympa-
thieke artiesten en idiote eisen op riders. 
Wie is er niet nieuwsgierig naar wat zich 
achter de schermen afspeelt? 
Tien thematische afl everingen van 15-20 
minuten, vol sterke en mooie verhalen. 
maart

Lopendebandwerk (seizoen 2) 
Hoe is het om geleefd te worden door 
machines, algoritmes en de klok? Een 
muzikale ode aan mensen met lage lonen 
die een vorm van lopendebandwerk 
doen; aan mensen die onzichtbaar, maar 
onmisbaar zijn. Een inkijk in de verborgen 
werelden van onze economie, in samen-
werking met een aantal van de beste 
muzikanten van Nederland.
Regie: Emmie Kollau.
maart

Op de vijfde rij (seizoen 2) 
Cesar Majorana vertelt weer mooie en 
bijzondere fi lmverhalen uit heden en ver-
leden. Over fi lmfestivals die niet bestaan, 
jonge makers met grootse dromen en de 
invloed van Robert Redford. De podcast is 
een samenwerking tussen VPRO Cinema 
en Eye Filmmuseum.
vanaf maart (juni, september,
december)

In het licht van de eeuwigheid 
Achtdelige podcastserie over
Willem Pijper, een van Nederlands 
belangrijkste componisten van de 
twintigste eeuw, (muziek)criticus, 
essayist, briefschrijver, fervent auto-
mobilist, lezer, fi jnproever, wijnkenner
en vrouwenliefhebber. Door Arthur van 
Dijk en Melchior Huurdeman
voorjaar

>  kijk nu

Koken met konijnen
(seizoen 3) 
In dit seizoen van hét all-inclusive kook-
programma verwennen Diederik Kreike 
en Ayrton Fraenk wel heel bijzondere 
 bazen en beesten, namelijk: bekende 
 gasten. Een heuse koken-with-the-stars-
editie. Because if you shine, we shine, 
voor elk konijn. 
vanaf zondag 2 januari, NPO Zapp 

The Spectacular 
Vierdelige conspiracy thriller over de 
jacht door de Limburgse politie eind 
 jaren tachtig op een terroristische cel 
(IRA), die meerdere dodelijke aanslagen 
pleegde op doelen in Nederland, België 
en Duitsland. Met o.a. Hadewych Minis, 
Aoibhinn McGinnity en Michel Sluysmans.
NPO Plus en vanaf zondag 2 januari, 
NPO 3, 21.15 uur

2Doc: Four Hours at the Capitol 
Op 6 januari 2021 werd het Capitool in 
Washington bestormd door duizenden 
aanhangers van toenmalig president 
 Donald Trump. De dag eindigde met vijf 
doden en ruim 140 gewonden. Met nooit 
eerder vertoonde beelden, en ooggetui-
gen die hun ervaringen, vaak voor het 
eerst, delen. 
NPO Plus

Muhammad Ali 
Achtdelig intiem portret over de drie-
voudig bokskampioen zwaargewicht. 
Muhammad Ali was een snelle en graci-
euze bokser, en buiten de ring een char-
mante opschepper. Hij kwam voor zijn 
mening uit, was onvoorwaardelijk zich-
zelf en inspireerde mensen wereldwijd. 
NPO Plus en vanaf maandag 4 april, 
NPO 2, 22.20 uur (ma t/m do)

>  kijk binnenkort

VPRO Tegenlicht 
Speurtocht naar ontwikkelingen die de 
nabije toekomst zullen bepalen. Reeks 
 informatieve programma’s waarin 
 nieuwe ideeën en trends worden 
 onderzocht binnen de wereld van 
 politiek, economie, maatschappij, 
 technologie en wetenschap.
elke maandag op NPO 2, met o.a.:

Digitale detox
Wat is onze eigen verantwoordelijkheid 
voor het vergiftigde leefklimaat van de 
online samenleving? Filosoof Hans 
 Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen 
iedereen nog geloofde in de heilzame 
wonderen van Google en Facebook. 
Met alleen strengere regels gaan we het 
niet redden; onze eigen digitale mentali-
teit moet broodnodig veranderen. 
Regie: Roland Duong.
maandag 24 januari, NPO 2, 22.05 uur

Metaleven
Hoewel we denken middenin het leven 
te staan en altijd in contact te zijn met de 
rest van de wereld, sluiten we ons ook 
steeds vaker af en leven we inmiddels in 
een volledig digitale cultuur. Hoe ziet ons 
leven eruit in de nabije toekomst, leven 
we eigenlijk niet al in de metaverse en wat 
doet dat met onze vrijheid en ons mens-
zijn? Regie: Britta Hosman. 
maandag 7 februari, NPO 2, 20.30 uur

NFT-miljonairs (werktitel)
Kunstenaars ontvangen plotseling 
miljoenen voor hun digitale kunst-
werken, memes en verzamelobjecten 
door middel van NFT’s, non-fungible 
tokens. De digitale match tussen 
cryptovaluta’s en mediakunst roept 
veel vragen op. Is het een hype en 
een bubble tegelijk, of is dit juist de 
toekomst van de beeldende kunst? 
Regie: Bregtje van der Haak.
maandag 21 februari, NPO 2, 22.05 uur

Sander en de kloof 
Sander Schimmelpenninck onderzoekt 
hoe het kan dat in Nederland de kloof 
tussen arm en rijk steeds groter wordt. 
Als telg uit een welvarende familie weet 
hij hoeveel kansen rijken hebben. Zou-
den de economisch welgestelden niet 
veel meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor het algemeen belang?
vanaf donderdag 20 januari, 
NPO 3, 21.00 uur

Naar bed     
Stellen bespreken vanuit bed hun relatie. 
Vlinders in je buik, misselijk van jaloezie, 
vermoeid van de sleur, op zoek naar 
spanning, boos om de kleinste dingen… 
En toch ’s avonds weer bij elkaar in bed 
stappen. Hoe doet iedereen dat?
vanaf maandag 24 januari, NPO 3, 
21.30 uur (ma t/m do)      

Frontlinie 
Correspondent Bram Vermeulen bericht 
op indringende wijze over ontwikkelin-
gen uit de hele wereld die in ons dage-
lijkse nieuws vaak niet meer dan een 
voetnoot zijn. Door middel van actuele 
reportages toont Vermeulen de vergeten 
verhalen die toch onlosmakelijk met 
ons verbonden zijn.
vanaf donderdag 27 januari, NPO 2 >
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>  luister nu

Bloody Sunday in Roermond 
In 1990 vond een IRA-aanslag in Roer-
mond plaats, een nooit opgehelderde 
vergismoord waarbij twee jonge Australi-
sche toeristen werden doodgeschoten. 
Vier verdachten werden aangehouden, 
maar nooit veroordeeld. Frans Pollux 
spreekt betrokkenen van toen, brengt 
de verdachten in beeld en duikt in de 
rafelranden van het verhaal.

Leven met Reve 
Tweedelige fi ctie-podcast waarin dichte-
res Hanny Michaelis, ruim 35 jaar na hun 
scheiding, voor de laatste maal haar voor-
malige echtgenoot, de schrijver Gerard 
Reve, bezoekt. Het onmogelijke huwelijk 
heeft tien jaar geduurd. Met Olga Zuider-
hoek, Gijs Scholten van Aschat, Peter Blok 
en Serge-Henri Valcke. Tekst: Ger Beuken-
kamp, regie: Hans Hylkema.     

>  luister binnenkort

De machine presenteert:
blauwe M&M’s 
De beste en meest juicy backstage-verha-
len van concerten, festivals, rampen in de 
organisatie, nukkige of juist heel sympa-
thieke artiesten en idiote eisen op riders. 
Wie is er niet nieuwsgierig naar wat zich 
achter de schermen afspeelt? 
Tien thematische afl everingen van 15-20 
minuten, vol sterke en mooie verhalen. 
maart

Lopendebandwerk (seizoen 2) 
Hoe is het om geleefd te worden door 
machines, algoritmes en de klok? Een 
muzikale ode aan mensen met lage lonen 
die een vorm van lopendebandwerk 
doen; aan mensen die onzichtbaar, maar 
onmisbaar zijn. Een inkijk in de verborgen 
werelden van onze economie, in samen-
werking met een aantal van de beste 
muzikanten van Nederland.
Regie: Emmie Kollau.
maart

Op de vijfde rij (seizoen 2) 
Cesar Majorana vertelt weer mooie en 
bijzondere fi lmverhalen uit heden en ver-
leden. Over fi lmfestivals die niet bestaan, 
jonge makers met grootse dromen en de 
invloed van Robert Redford. De podcast is 
een samenwerking tussen VPRO Cinema 
en Eye Filmmuseum.
vanaf maart (juni, september,
december)

In het licht van de eeuwigheid 
Achtdelige podcastserie over
Willem Pijper, een van Nederlands 
belangrijkste componisten van de 
twintigste eeuw, (muziek)criticus, 
essayist, briefschrijver, fervent auto-
mobilist, lezer, fi jnproever, wijnkenner
en vrouwenliefhebber. Door Arthur van 
Dijk en Melchior Huurdeman
voorjaar

>  kijk nu

Koken met konijnen
(seizoen 3) 
In dit seizoen van hét all-inclusive kook-
programma verwennen Diederik Kreike 
en Ayrton Fraenk wel heel bijzondere 
 bazen en beesten, namelijk: bekende 
 gasten. Een heuse koken-with-the-stars-
editie. Because if you shine, we shine, 
voor elk konijn. 
vanaf zondag 2 januari, NPO Zapp 

The Spectacular 
Vierdelige conspiracy thriller over de 
jacht door de Limburgse politie eind 
 jaren tachtig op een terroristische cel 
(IRA), die meerdere dodelijke aanslagen 
pleegde op doelen in Nederland, België 
en Duitsland. Met o.a. Hadewych Minis, 
Aoibhinn McGinnity en Michel Sluysmans.
NPO Plus en vanaf zondag 2 januari, 
NPO 3, 21.15 uur

2Doc: Four Hours at the Capitol 
Op 6 januari 2021 werd het Capitool in 
Washington bestormd door duizenden 
aanhangers van toenmalig president 
 Donald Trump. De dag eindigde met vijf 
doden en ruim 140 gewonden. Met nooit 
eerder vertoonde beelden, en ooggetui-
gen die hun ervaringen, vaak voor het 
eerst, delen. 
NPO Plus

Muhammad Ali 
Achtdelig intiem portret over de drie-
voudig bokskampioen zwaargewicht. 
Muhammad Ali was een snelle en graci-
euze bokser, en buiten de ring een char-
mante opschepper. Hij kwam voor zijn 
mening uit, was onvoorwaardelijk zich-
zelf en inspireerde mensen wereldwijd. 
NPO Plus en vanaf maandag 4 april, 
NPO 2, 22.20 uur (ma t/m do)

>  kijk binnenkort

VPRO Tegenlicht 
Speurtocht naar ontwikkelingen die de 
nabije toekomst zullen bepalen. Reeks 
 informatieve programma’s waarin 
 nieuwe ideeën en trends worden 
 onderzocht binnen de wereld van 
 politiek, economie, maatschappij, 
 technologie en wetenschap.
elke maandag op NPO 2, met o.a.:

Digitale detox
Wat is onze eigen verantwoordelijkheid 
voor het vergiftigde leefklimaat van de 
online samenleving? Filosoof Hans 
 Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen 
iedereen nog geloofde in de heilzame 
wonderen van Google en Facebook. 
Met alleen strengere regels gaan we het 
niet redden; onze eigen digitale mentali-
teit moet broodnodig veranderen. 
Regie: Roland Duong.
maandag 24 januari, NPO 2, 22.05 uur

Metaleven
Hoewel we denken middenin het leven 
te staan en altijd in contact te zijn met de 
rest van de wereld, sluiten we ons ook 
steeds vaker af en leven we inmiddels in 
een volledig digitale cultuur. Hoe ziet ons 
leven eruit in de nabije toekomst, leven 
we eigenlijk niet al in de metaverse en wat 
doet dat met onze vrijheid en ons mens-
zijn? Regie: Britta Hosman. 
maandag 7 februari, NPO 2, 20.30 uur

NFT-miljonairs (werktitel)
Kunstenaars ontvangen plotseling 
miljoenen voor hun digitale kunst-
werken, memes en verzamelobjecten 
door middel van NFT’s, non-fungible 
tokens. De digitale match tussen 
cryptovaluta’s en mediakunst roept 
veel vragen op. Is het een hype en 
een bubble tegelijk, of is dit juist de 
toekomst van de beeldende kunst? 
Regie: Bregtje van der Haak.
maandag 21 februari, NPO 2, 22.05 uur

Sander en de kloof 
Sander Schimmelpenninck onderzoekt 
hoe het kan dat in Nederland de kloof 
tussen arm en rijk steeds groter wordt. 
Als telg uit een welvarende familie weet 
hij hoeveel kansen rijken hebben. Zou-
den de economisch welgestelden niet 
veel meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor het algemeen belang?
vanaf donderdag 20 januari, 
NPO 3, 21.00 uur

Naar bed     
Stellen bespreken vanuit bed hun relatie. 
Vlinders in je buik, misselijk van jaloezie, 
vermoeid van de sleur, op zoek naar 
spanning, boos om de kleinste dingen… 
En toch ’s avonds weer bij elkaar in bed 
stappen. Hoe doet iedereen dat?
vanaf maandag 24 januari, NPO 3, 
21.30 uur (ma t/m do)      

Frontlinie 
Correspondent Bram Vermeulen bericht 
op indringende wijze over ontwikkelin-
gen uit de hele wereld die in ons dage-
lijkse nieuws vaak niet meer dan een 
voetnoot zijn. Door middel van actuele 
reportages toont Vermeulen de vergeten 
verhalen die toch onlosmakelijk met 
ons verbonden zijn.
vanaf donderdag 27 januari, NPO 2 >
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Brommer op zee 
Ruth Joos en Wilfried de Jong spreken 
 wekelijks schrijvers en dichters over 
hun werk.
vanaf zondag 30 januari, 
NPO 2, 19.25 uur

De verschrikkelijke jaren tachtig 
Dramaserie waarin het negenjarig meisje 
Piet pogingen doet zich staande te hou-
den binnen de absurde realiteit van een 
woongroep in de jaren tachtig. Als 
de kinderbescherming de kinderen uit 
huis dreigt te plaatsen, realiseren de 
 volwassenen zich dat er iets moet veran-
deren en dat het pijnlijke verleden niet 
langer onbenoemd kan blijven.
vanaf zondag 6 februari,
NPO 3, 21.15 uur

De avondshow 
Nieuw dagelijks programma van Arjen 
Lubach.
vanaf maandag 21 februari,
NPO 1, ma t/m do 

Mijn vader de gelukzoeker 
Presentator Nadia Moussaid reist samen 
met haar vader Ali vanuit Nederland in 
omgekeerde richting de route na die 
haar vader in 1977 op negentienjarige 
leeftijd afl egde om vanuit Marokko hier 
terecht te komen. Een reis vol omzwer-
vingen en avonturen dwars door Europa, 
waarbij toeval, geluk en tegenslag zijn lot 
en daarmee de roots van Nadia 
bepaalden.
vanaf zaterdag 20 maart,
NPO 2, 20.25 uur

Kop op! 
Animatieserie van Job, Joris & Marieke 
waarin de drie vrienden Sef, Wesley en 
Marjolein door middel van een wasma-
chine van hoofd kunnen wisselen en zo 
de zaken van een andere kant kunnen be-
kijken. Met de stemmen van Nasrdin Dchar, 
Steye van Dam en Paulien Cornelisse.
vanaf zondag 27 februari,
NPO Zapp, 9.25 uur

In Freudesnaam     
Elke afl evering wordt ‘een vraagstuk’ van 
een tiener behandeld. Zo zou Karel grap-
piger willen zijn, wil Tim net als iedereen 
merkschoenen en Leyla wenst rijkdom. In 
Freudesnaam, hoe doe je dat?! Op de stu-
deerkamer van dverteller en pseudo-psy-
choloog van de school (Olga Zuiderhoek) 
wordt met wetenschappelijke experi-

menten op originele wijze antwoord 
gegeven op deze vragen.
februari, NPO Zapp

Chernobyl: The New Evidence 
Tweeluik toont aan de hand van vrijgege-
ven KGB-documenten hoe de KGB zich 
al tijdens de bouw ernstig zorgen maakte 
over de veiligheid van de kerncentrale 
in Tsjernobyl. Toen de ramp zich had vol-
trokken deden de Sovjetleiders er alles 
aan belastende informatie stil te houden. 
maart, NPO 2

VPRO Cinema Extra 
Noa Johannes spreekt nationale en inter-
nationale fi lmmakers over hun vak-
gebied. In elke afl evering komen een 
jong talent en een ervaren maker aan 
het woord. Met in het nieuwe seizoen 
aandacht voor onder anderen stunt-
mensen, scenaristen en setdesigners.
vanaf zaterdag 5 maart, elke maand, 
NPO2 Extra

Danny’s wereld 
Danny Ghosen gaat op zoek naar waar 
het wringt in de maatschappij. Hij onder-
zoekt spanningen en problemen en 
ontmoet mensen die vaak onzichtbaar 
zijn, de grens opzoeken, daar overheen 
zijn gegaan, of zich buitengesloten 
voelen. Danny komt overal binnen, 
hij vraagt door en oordeelt niet.
vanaf zondag 6 maart, NPO 2

Dwars door de Lage Landen 
Vervolg op Dwars door België, maar 
nu trekt Arnout Hauben met zijn team 
door Vlaanderen en Nederland, op weg 
naar Pieterburen. 
vanaf dinsdag 8 maart,
NPO 2, 20.25 uur 

Kijk van Koolhoven (seizoen 3) 
Een reeks fi lmcolleges verzorgd 
door fi lmregisseur en cinefi el Martin 
Koolhoven. Geen droge kritieken en 
academische verhandelingen, maar 
enthousiaste betogen en bezielde 
observaties over steeds een ander 
genre in de speelfi lm. 
vanaf vrijdag 18 maart, NPO 3     

Terug naar Midden-Amerika 
Het leek zo goed te gaan met Midden-
Amerika. Tegenkrachten dreigen de
positieve ontwikkelingen echter weer
teniet te doen. Stef Biemans gaat terug 
naar de regio waar hij vijftien jaar 
gewoond heeft. Hij zoekt in deze vier-
delige serie uit hoe het met de kinderen 
van Midden-Amerika gaat.
vanaf zondag 20 maart, NPO 2   

De regels van Floor (seizoen 5) 
Floor is terug en staat opnieuw voor las-
tige dilemma’s. Wat als iemand stiekem 
je dagboek probeert te lezen? Als je geen 
zin hebt om over te blijven? Hoe zorg je 
dat je hard to get blijft? Floor weet altijd 
een originele oplossing te vinden.
vanaf zondag 27 maart, NPO Zapp

Heel Holland dakloos 
Yora Rienstra volgt een aantal mensen 
die een huis zoeken en last ondervinden 
van de wooncrisis. Van jonge gezinnen 
die noodgedwongen op een vakantie-
park moeten blijven, studenten die aan 
de rand van de stad in tenten verblijven, 
Zaankanters die uit hun huizen verdreven 
worden door yuppen met bakfi etsen tot 
jongeren die nog steeds bij hun ouders 
wonen omdat ze geen hypotheek of 
huurhuis kunnen krijgen.    
maart, NPO 3

Breaking Bits 
Een nieuw satirisch sketchprogramma 
over de hedendaagse samenleving met 
bekend en opkomend talent, zowel 
voor als achter de schermen, waaronder 
Soundos El Ahmadi, Clarice Gargard, 
Hasna El Maroudi, Romana Vrede, Fadua 
El Akchaoui, Giancarlo Sanchez en 
Michael Middelkoop.
april, NPO 3

3Doc: Not Another Climate
Movie 
Waarom zijn we moe om te horen over 
misschien wel de grootste bedreiging 
van ons voortbestaan? Nicolaas Veul 
maakt een fi lm over ‘de klimaatcrisis’, 
speciaal voor iedereen die dat woord niet 
meer kan horen. 
donderdag 19 mei, NPO 3 

Voorbij de schaamte met
De Sekszusjes     
Hoe worden jongeren anno 2021 voorge-
licht op school en hoe open zijn jongeren 
over seksualiteit? Krista en Marcelle 
 Arriëns onderzoeken dat door zelf een 
paar maanden seksles te gaan geven. 
Op hun open, creatieve en humoristische 
manier proberen zij met de jongeren, 
hun ouders en de docenten de schaamte 
voorbij te komen.
mei, NPO 3  

Plakshot (seizoen 2)   
Roel Maalderink bespreekt door middel 

van straatinterviews, sketches en paro-
dieën de actualiteit én legt de absurditeit 
van de media bloot. Maalderink denkt 
dat zijn woonkamer ook dit seizoen weer 
beschikbaar is.
mei, NPO 3

Sociaal tribunaal 
Door de opkomst van de cancelcultuur 
lijken platforms als Twitter en Instagram 
meer en meer op een online tribunaal 
waarin iedereen elkaar kan aanklagen en 
veroordelen. Er is alleen geen openbaar 
ministerie en geen rechter, en niemand 
heeft een advocaat. In het online tribu-
naal is het ieder voor zich, en jouw woord 
tegen dat van alle anderen. Regisseur: 
Doortje Smithuijsen 
voorjaar, NPO 3

Koplopers 
Vier nieuwe coming-of-age-portretten van 
de voorhoede van een nieuwe generatie. 
Met Kay de Wolf, professioneel 
motorcrosser uit het Brabantse Eersel. 
Met FIFA-speler Levi de Weerd, e-sporter 
in Team Gullit. Met Joeke Rovers die furo-
re maakt als model. En kunstschaatser 
Lindsay van Zundert, die mee wil doen 
aan de Olympische Spelen in Bejing.
voorjaar, NPO Zapp                                                                                     

Zomergasten              
Zomerklassieker waarin bekende gasten 
met een verhaal hun favoriete kijkavond 
samenstellen en de fragmenten van hun 
keuze toelichten in een goed gesprek. 
De gesprekken, de fragmenten en de 
wisselwerking tussen gast en presentator 
leveren elk seizoen spraakmakende 
televisie op. 
juli/augustus, NPO 2

>  Evenementen

Speciale VPRO Tegenlicht MeetUp: 
20 jaar toekomstkijken
Met de lancering van een visuele instal-
latie 20 jaar Tegenlicht gemaakt door 
informatieontwerper Richard Vijgen en 
de presentatie van het jubileumboek 
VPRO Tegenlicht: Boek van de toekomst. 
zondag 20 februari
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Sander en de kloof MeetUp
donderdag 24 februari 
Pakhuis de ZwijgerKop op! J
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Mijn vader de gelukzoeker

Brommer op zee 
Ruth Joos en Wilfried de Jong spreken 
 wekelijks schrijvers en dichters over 
hun werk.
vanaf zondag 30 januari, 
NPO 2, 19.25 uur

De verschrikkelijke jaren tachtig 
Dramaserie waarin het negenjarig meisje 
Piet pogingen doet zich staande te hou-
den binnen de absurde realiteit van een 
woongroep in de jaren tachtig. Als 
de kinderbescherming de kinderen uit 
huis dreigt te plaatsen, realiseren de 
 volwassenen zich dat er iets moet veran-
deren en dat het pijnlijke verleden niet 
langer onbenoemd kan blijven.
vanaf zondag 6 februari,
NPO 3, 21.15 uur

De avondshow 
Nieuw dagelijks programma van Arjen 
Lubach.
vanaf maandag 21 februari,
NPO 1, ma t/m do 

Mijn vader de gelukzoeker 
Presentator Nadia Moussaid reist samen 
met haar vader Ali vanuit Nederland in 
omgekeerde richting de route na die 
haar vader in 1977 op negentienjarige 
leeftijd afl egde om vanuit Marokko hier 
terecht te komen. Een reis vol omzwer-
vingen en avonturen dwars door Europa, 
waarbij toeval, geluk en tegenslag zijn lot 
en daarmee de roots van Nadia 
bepaalden.
vanaf zaterdag 20 maart,
NPO 2, 20.25 uur

Kop op! 
Animatieserie van Job, Joris & Marieke 
waarin de drie vrienden Sef, Wesley en 
Marjolein door middel van een wasma-
chine van hoofd kunnen wisselen en zo 
de zaken van een andere kant kunnen be-
kijken. Met de stemmen van Nasrdin Dchar, 
Steye van Dam en Paulien Cornelisse.
vanaf zondag 27 februari,
NPO Zapp, 9.25 uur

In Freudesnaam     
Elke afl evering wordt ‘een vraagstuk’ van 
een tiener behandeld. Zo zou Karel grap-
piger willen zijn, wil Tim net als iedereen 
merkschoenen en Leyla wenst rijkdom. In 
Freudesnaam, hoe doe je dat?! Op de stu-
deerkamer van dverteller en pseudo-psy-
choloog van de school (Olga Zuiderhoek) 
wordt met wetenschappelijke experi-

menten op originele wijze antwoord 
gegeven op deze vragen.
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Tweeluik toont aan de hand van vrijgege-
ven KGB-documenten hoe de KGB zich 
al tijdens de bouw ernstig zorgen maakte 
over de veiligheid van de kerncentrale 
in Tsjernobyl. Toen de ramp zich had vol-
trokken deden de Sovjetleiders er alles 
aan belastende informatie stil te houden. 
maart, NPO 2
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Noa Johannes spreekt nationale en inter-
nationale fi lmmakers over hun vak-
gebied. In elke afl evering komen een 
jong talent en een ervaren maker aan 
het woord. Met in het nieuwe seizoen 
aandacht voor onder anderen stunt-
mensen, scenaristen en setdesigners.
vanaf zaterdag 5 maart, elke maand, 
NPO2 Extra

Danny’s wereld 
Danny Ghosen gaat op zoek naar waar 
het wringt in de maatschappij. Hij onder-
zoekt spanningen en problemen en 
ontmoet mensen die vaak onzichtbaar 
zijn, de grens opzoeken, daar overheen 
zijn gegaan, of zich buitengesloten 
voelen. Danny komt overal binnen, 
hij vraagt door en oordeelt niet.
vanaf zondag 6 maart, NPO 2

Dwars door de Lage Landen 
Vervolg op Dwars door België, maar 
nu trekt Arnout Hauben met zijn team 
door Vlaanderen en Nederland, op weg 
naar Pieterburen. 
vanaf dinsdag 8 maart,
NPO 2, 20.25 uur 
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Een reeks fi lmcolleges verzorgd 
door fi lmregisseur en cinefi el Martin 
Koolhoven. Geen droge kritieken en 
academische verhandelingen, maar 
enthousiaste betogen en bezielde 
observaties over steeds een ander 
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vanaf vrijdag 18 maart, NPO 3     

Terug naar Midden-Amerika 
Het leek zo goed te gaan met Midden-
Amerika. Tegenkrachten dreigen de
positieve ontwikkelingen echter weer
teniet te doen. Stef Biemans gaat terug 
naar de regio waar hij vijftien jaar 
gewoond heeft. Hij zoekt in deze vier-
delige serie uit hoe het met de kinderen 
van Midden-Amerika gaat.
vanaf zondag 20 maart, NPO 2   
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Floor is terug en staat opnieuw voor las-
tige dilemma’s. Wat als iemand stiekem 
je dagboek probeert te lezen? Als je geen 
zin hebt om over te blijven? Hoe zorg je 
dat je hard to get blijft? Floor weet altijd 
een originele oplossing te vinden.
vanaf zondag 27 maart, NPO Zapp

Heel Holland dakloos 
Yora Rienstra volgt een aantal mensen 
die een huis zoeken en last ondervinden 
van de wooncrisis. Van jonge gezinnen 
die noodgedwongen op een vakantie-
park moeten blijven, studenten die aan 
de rand van de stad in tenten verblijven, 
Zaankanters die uit hun huizen verdreven 
worden door yuppen met bakfi etsen tot 
jongeren die nog steeds bij hun ouders 
wonen omdat ze geen hypotheek of 
huurhuis kunnen krijgen.    
maart, NPO 3

Breaking Bits 
Een nieuw satirisch sketchprogramma 
over de hedendaagse samenleving met 
bekend en opkomend talent, zowel 
voor als achter de schermen, waaronder 
Soundos El Ahmadi, Clarice Gargard, 
Hasna El Maroudi, Romana Vrede, Fadua 
El Akchaoui, Giancarlo Sanchez en 
Michael Middelkoop.
april, NPO 3

3Doc: Not Another Climate
Movie 
Waarom zijn we moe om te horen over 
misschien wel de grootste bedreiging 
van ons voortbestaan? Nicolaas Veul 
maakt een fi lm over ‘de klimaatcrisis’, 
speciaal voor iedereen die dat woord niet 
meer kan horen. 
donderdag 19 mei, NPO 3 

Voorbij de schaamte met
De Sekszusjes     
Hoe worden jongeren anno 2021 voorge-
licht op school en hoe open zijn jongeren 
over seksualiteit? Krista en Marcelle 
 Arriëns onderzoeken dat door zelf een 
paar maanden seksles te gaan geven. 
Op hun open, creatieve en humoristische 
manier proberen zij met de jongeren, 
hun ouders en de docenten de schaamte 
voorbij te komen.
mei, NPO 3  

Plakshot (seizoen 2)   
Roel Maalderink bespreekt door middel 

van straatinterviews, sketches en paro-
dieën de actualiteit én legt de absurditeit 
van de media bloot. Maalderink denkt 
dat zijn woonkamer ook dit seizoen weer 
beschikbaar is.
mei, NPO 3

Sociaal tribunaal 
Door de opkomst van de cancelcultuur 
lijken platforms als Twitter en Instagram 
meer en meer op een online tribunaal 
waarin iedereen elkaar kan aanklagen en 
veroordelen. Er is alleen geen openbaar 
ministerie en geen rechter, en niemand 
heeft een advocaat. In het online tribu-
naal is het ieder voor zich, en jouw woord 
tegen dat van alle anderen. Regisseur: 
Doortje Smithuijsen 
voorjaar, NPO 3

Koplopers 
Vier nieuwe coming-of-age-portretten van 
de voorhoede van een nieuwe generatie. 
Met Kay de Wolf, professioneel 
motorcrosser uit het Brabantse Eersel. 
Met FIFA-speler Levi de Weerd, e-sporter 
in Team Gullit. Met Joeke Rovers die furo-
re maakt als model. En kunstschaatser 
Lindsay van Zundert, die mee wil doen 
aan de Olympische Spelen in Bejing.
voorjaar, NPO Zapp                                                                                     

Zomergasten              
Zomerklassieker waarin bekende gasten 
met een verhaal hun favoriete kijkavond 
samenstellen en de fragmenten van hun 
keuze toelichten in een goed gesprek. 
De gesprekken, de fragmenten en de 
wisselwerking tussen gast en presentator 
leveren elk seizoen spraakmakende 
televisie op. 
juli/augustus, NPO 2

>  Evenementen

Speciale VPRO Tegenlicht MeetUp: 
20 jaar toekomstkijken
Met de lancering van een visuele instal-
latie 20 jaar Tegenlicht gemaakt door 
informatieontwerper Richard Vijgen en 
de presentatie van het jubileumboek 
VPRO Tegenlicht: Boek van de toekomst. 
zondag 20 februari
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

Sander en de kloof MeetUp
donderdag 24 februari 
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 Jeugd

Mijn vader de gelukzoeker

>  luister nu

Bloody Sunday in Roermond 
In 1990 vond een IRA-aanslag in Roer-
mond plaats, een nooit opgehelderde 
vergismoord waarbij twee jonge Australi-
sche toeristen werden doodgeschoten. 
Vier verdachten werden aangehouden, 
maar nooit veroordeeld. Frans Pollux 
spreekt betrokkenen van toen, brengt 
de verdachten in beeld en duikt in de 
rafelranden van het verhaal.

Leven met Reve 
Tweedelige fi ctie-podcast waarin dichte-
res Hanny Michaelis, ruim 35 jaar na hun 
scheiding, voor de laatste maal haar voor-
malige echtgenoot, de schrijver Gerard 
Reve, bezoekt. Het onmogelijke huwelijk 
heeft tien jaar geduurd. Met Olga Zuider-
hoek, Gijs Scholten van Aschat, Peter Blok 
en Serge-Henri Valcke. Tekst: Ger Beuken-
kamp, regie: Hans Hylkema.     

>  luister binnenkort

De machine presenteert:
blauwe M&M’s 
De beste en meest juicy backstage-verha-
len van concerten, festivals, rampen in de 
organisatie, nukkige of juist heel sympa-
thieke artiesten en idiote eisen op riders. 
Wie is er niet nieuwsgierig naar wat zich 
achter de schermen afspeelt? 
Tien thematische afl everingen van 15-20 
minuten, vol sterke en mooie verhalen. 
maart

Lopendebandwerk (seizoen 2) 
Hoe is het om geleefd te worden door 
machines, algoritmes en de klok? Een 
muzikale ode aan mensen met lage lonen 
die een vorm van lopendebandwerk 
doen; aan mensen die onzichtbaar, maar 
onmisbaar zijn. Een inkijk in de verborgen 
werelden van onze economie, in samen-
werking met een aantal van de beste 
muzikanten van Nederland.
Regie: Emmie Kollau.
maart

Op de vijfde rij (seizoen 2) 
Cesar Majorana vertelt weer mooie en 
bijzondere fi lmverhalen uit heden en ver-
leden. Over fi lmfestivals die niet bestaan, 
jonge makers met grootse dromen en de 
invloed van Robert Redford. De podcast is 
een samenwerking tussen VPRO Cinema 
en Eye Filmmuseum.
vanaf maart (juni, september,
december)

In het licht van de eeuwigheid 
Achtdelige podcastserie over
Willem Pijper, een van Nederlands 
belangrijkste componisten van de 
twintigste eeuw, (muziek)criticus, 
essayist, briefschrijver, fervent auto-
mobilist, lezer, fi jnproever, wijnkenner
en vrouwenliefhebber. Door Arthur van 
Dijk en Melchior Huurdeman
voorjaar

>  kijk nu

Koken met konijnen
(seizoen 3) 
In dit seizoen van hét all-inclusive kook-
programma verwennen Diederik Kreike 
en Ayrton Fraenk wel heel bijzondere 
 bazen en beesten, namelijk: bekende 
 gasten. Een heuse koken-with-the-stars-
editie. Because if you shine, we shine, 
voor elk konijn. 
vanaf zondag 2 januari, NPO Zapp 

The Spectacular 
Vierdelige conspiracy thriller over de 
jacht door de Limburgse politie eind 
 jaren tachtig op een terroristische cel 
(IRA), die meerdere dodelijke aanslagen 
pleegde op doelen in Nederland, België 
en Duitsland. Met o.a. Hadewych Minis, 
Aoibhinn McGinnity en Michel Sluysmans.
NPO Plus en vanaf zondag 2 januari, 
NPO 3, 21.15 uur

2Doc: Four Hours at the Capitol 
Op 6 januari 2021 werd het Capitool in 
Washington bestormd door duizenden 
aanhangers van toenmalig president 
 Donald Trump. De dag eindigde met vijf 
doden en ruim 140 gewonden. Met nooit 
eerder vertoonde beelden, en ooggetui-
gen die hun ervaringen, vaak voor het 
eerst, delen. 
NPO Plus

Muhammad Ali 
Achtdelig intiem portret over de drie-
voudig bokskampioen zwaargewicht. 
Muhammad Ali was een snelle en graci-
euze bokser, en buiten de ring een char-
mante opschepper. Hij kwam voor zijn 
mening uit, was onvoorwaardelijk zich-
zelf en inspireerde mensen wereldwijd. 
NPO Plus en vanaf maandag 4 april, 
NPO 2, 22.20 uur (ma t/m do)

>  kijk binnenkort

VPRO Tegenlicht 
Speurtocht naar ontwikkelingen die de 
nabije toekomst zullen bepalen. Reeks 
 informatieve programma’s waarin 
 nieuwe ideeën en trends worden 
 onderzocht binnen de wereld van 
 politiek, economie, maatschappij, 
 technologie en wetenschap.
elke maandag op NPO 2, met o.a.:

Digitale detox
Wat is onze eigen verantwoordelijkheid 
voor het vergiftigde leefklimaat van de 
online samenleving? Filosoof Hans 
 Schnitzler was al kritisch op Big Tech toen 
iedereen nog geloofde in de heilzame 
wonderen van Google en Facebook. 
Met alleen strengere regels gaan we het 
niet redden; onze eigen digitale mentali-
teit moet broodnodig veranderen. 
Regie: Roland Duong.
maandag 24 januari, NPO 2, 22.05 uur

Metaleven
Hoewel we denken middenin het leven 
te staan en altijd in contact te zijn met de 
rest van de wereld, sluiten we ons ook 
steeds vaker af en leven we inmiddels in 
een volledig digitale cultuur. Hoe ziet ons 
leven eruit in de nabije toekomst, leven 
we eigenlijk niet al in de metaverse en wat 
doet dat met onze vrijheid en ons mens-
zijn? Regie: Britta Hosman. 
maandag 7 februari, NPO 2, 20.30 uur

NFT-miljonairs (werktitel)
Kunstenaars ontvangen plotseling 
miljoenen voor hun digitale kunst-
werken, memes en verzamelobjecten 
door middel van NFT’s, non-fungible 
tokens. De digitale match tussen 
cryptovaluta’s en mediakunst roept 
veel vragen op. Is het een hype en 
een bubble tegelijk, of is dit juist de 
toekomst van de beeldende kunst? 
Regie: Bregtje van der Haak.
maandag 21 februari, NPO 2, 22.05 uur

Sander en de kloof 
Sander Schimmelpenninck onderzoekt 
hoe het kan dat in Nederland de kloof 
tussen arm en rijk steeds groter wordt. 
Als telg uit een welvarende familie weet 
hij hoeveel kansen rijken hebben. Zou-
den de economisch welgestelden niet 
veel meer verantwoordelijkheid moeten 
nemen voor het algemeen belang?
vanaf donderdag 20 januari, 
NPO 3, 21.00 uur

Naar bed     
Stellen bespreken vanuit bed hun relatie. 
Vlinders in je buik, misselijk van jaloezie, 
vermoeid van de sleur, op zoek naar 
spanning, boos om de kleinste dingen… 
En toch ’s avonds weer bij elkaar in bed 
stappen. Hoe doet iedereen dat?
vanaf maandag 24 januari, NPO 3, 
21.30 uur (ma t/m do)      

Frontlinie 
Correspondent Bram Vermeulen bericht 
op indringende wijze over ontwikkelin-
gen uit de hele wereld die in ons dage-
lijkse nieuws vaak niet meer dan een 
voetnoot zijn. Door middel van actuele 
reportages toont Vermeulen de vergeten 
verhalen die toch onlosmakelijk met 
ons verbonden zijn.
vanaf donderdag 27 januari, NPO 2 >
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de verdachten in beeld en duikt in de 
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malige echtgenoot, de schrijver Gerard 
Reve, bezoekt. Het onmogelijke huwelijk 
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machines, algoritmes en de klok? Een 
muzikale ode aan mensen met lage lonen 
die een vorm van lopendebandwerk 
doen; aan mensen die onzichtbaar, maar 
onmisbaar zijn. Een inkijk in de verborgen 
werelden van onze economie, in samen-
werking met een aantal van de beste 
muzikanten van Nederland.
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Cesar Majorana vertelt weer mooie en 
bijzondere fi lmverhalen uit heden en ver-
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jonge makers met grootse dromen en de 
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 Donald Trump. De dag eindigde met vijf 
doden en ruim 140 gewonden. Met nooit 
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gen die hun ervaringen, vaak voor het 
eerst, delen. 
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Achtdelig intiem portret over de drie-
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Muhammad Ali was een snelle en graci-
euze bokser, en buiten de ring een char-
mante opschepper. Hij kwam voor zijn 
mening uit, was onvoorwaardelijk zich-
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