producties

Podcasts

Parelradio

3voor12 Niet te missen

Dido

NPO Radio 1

NPO 3FM

NPO Radio 4

In Parelradio hoor je de mooiste radioverhalen uit
het archief van de NPO, met de nadruk op radiodrama en documentaires.
Samenstelling: Stef Visjager
Presentatie: Stef Visjager

Over de niet te missen muziek van de week. Dé
meest relevante, leuke en belangrijke tracks van
het moment, zodat je achteraf weer helemaal up
to date bent.

Yous en Yay: New Emotions

NPO Radio 1

NPO Radio 1

Podcast over de Deventer Moordzaak, en de
impact op het leven van Michael de Jong, lang
hoofdverdachte, maar inmiddels volledig vrijgesproken. Wat zijn de beweegredenen geweest van
journalisten en BN’ers om zulke vergaande conclusies te trekken in een zaak die onder de rechter
is geweest? Wat is de wederzijdse kruisbestuiving
geweest tussen de partijen in het publieke debat?
Welke gevolgen heeft dat gehad voor de ongewilde hoofdrolspeler Michael de Jong? En hoe kijken
de deelnemers aan dat debat terug op de consequenties van hun handelen?

Deze actuele thematiek waar de psychiater Dirk
de Wachter veel over schrijft herkende regisseur
Robin Coops in het oude verhaal van Dido and
Aeneas. Hij bedacht samen met de Noorderkerkconcerten een moderne uitvoering van het verhaal
en toen kwam Covid-19. Alles werd afgelast maar
het verhaal moest toch verteld worden. Ruben
Pest, film- en podcastmaker, kwam bij het team en
zo werd de opera een driedelige podcastserie.

In de podcast Yous & Yay: New Emotions spreken
Sef & Pepijn maandelijks héél lang met een interessant iemand bij hen in de studio.
3voor12 De Machine
NPO 3FM

Atze de Vrieze en Niels Aalberts nemen je in
deze podcastserie mee naar de wereld achter de
muziek. Naar de businessbeslissingen die bepalen hoe we met zijn allen naar muziek luisteren.
Ze praten je door het belangrijkste nieuws over
festivals, streamingdiensten en platenmaatschappijen.

Deventer Mediazaak

DOCS, de podcast (voorheen RadioDoc)
NPO Radio 1

Documentaire-podcast van NTR en VPRO
Wekelijks op woensdag een nieuwe aflevering.
Presentatie: Mina Etemad
Eindredacteur VPRO: Anton de Goede
Angstpodcast
NPO Radio 1

In de Angstpodcast onderzoekt Daan Heerma van
Voss wat angst is en wat angst voor hem en voor
ons als mensen betekent. En: waarom steeds meer
mensen eraan lijken te lijden en hoe we ermee
moeten omgaan. Om de angst te bezweren, misschien, of in ieder geval een poging te doen het
fenomeen beter te begrijpen. 	
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De familie Romeijn - het vervolg

Kassiewijlen - podcast over de dood

Dr. Bones

NPO 3FM

NPO Radio 1

NPO Radio 1

Vervolg op de eerste serie, die door corona en
de beperkingen daarom heen niet afgerond
kon worden. Meer in algemene zin blijft dit een
zoektocht naar de vraag waarom een jongen uit
Amsterdam, die opgroeide in een politiek redelijk
neutraal gezin, kiest voor een radicale en gewelddadige groepering. Die vraag blijft actueel. We
willen, door in zijn voetsporen te treden, de keuzes die Aart tijdens de laatste jaren van zijn leven
heeft gemaakt voelbaar en zichtbaar maken, om
zo te onderzoeken hoe zijn radicaliseringsproces
eruit heeft gezien.

Podcastserie over onze eigen sterfelijkheid. Laura
Stek volgt ‘funerair anarchist’ Babs Bakels die
onze complexe relatie met de dood onderzoekt.
Wat houdt de dood in? En hoe gaan we ermee
om? Ondertussen komt de luisteraar steeds meer
te weten over de redenen achter haar morbide
fascinatie.

Podcast serie van Michelle Salomons en Hansje
van de Beek waarin het verhaal ontrafelt wordt
van Peter B. die in 2019 tot 21 maanden cel is
veroordeeld. Hij maakte onder meer carrière als
gevierd forensisch patholoog, maar viel op een
gegeven moment door de mand als GGD-arts.
Hoe kan iemand zolang de schijn ophouden en
waarom keek geen van zijn werkgevers in de
bestaande registers om zijn achtergrond te
checken?

Nooit van gehoord?!
NPO Radio 4

Een podcastreeks over componistes die zomaar
zijn vergeten of om welke reden dan ook niet aan
bod komen. Aan hun muziek ligt het niet: die
is uniek en briljant. Alle genres, van barok tot
elektronica. Van alle tijden, uit alle windstreken!
In een geanimeerd gesprek plaatsen Andrea
van Pol en Rae Milford deze uitblinkers in de
schijnwerper. Met aansprekende anecdotes
en muziekfragmenten tegen de context van de
muziekgeschiedenis.

Generatie Merkel
NPO Radio 1

Duitsland neemt na zestien jaar afscheid van
Angela Merkel. Hoe kijkt vooral de jongere
generatie Duitsers op haar terug? En wat zien zij
als de grote vragen voor de toekomst? VPRO-presentator Sophie Derkzen gaat op pad. Met jonge
Duitsers en Duitsland-kenners spreekt ze over
thema’s als klimaat, migratie, economie en emancipatie. Generatie Merkel is een zesdelige podcast
over de erfenis van ‘Mutti’.

Weird Hit Wonder S2
NPO Radio 2

Weird Hit Wonder is een vrolijke reeks verhalen
over vreemde hits. Liedjes die vast niemand in
zijn Top 2000 lijstje zet, maar die destijds om de
een of andere reden razend populair werden.
Liedjes die voor een glimlach zorgden of juist
voor grote irritatie, of allebei natuurlijk. Vaak
(maar niet altijd) waren het one hit wonders. Niet
zelden kwam het succes totaal onverwachts of
zelfs helemaal onbedoeld.
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De goede immigrant

November Music

NPO Radio 1

NPO Radio 4

De goede immigrant bestaat uit persoonlijke
verhalen, anekdotes, interviews en openbaringen van mensen die, via een lange omweg, van
Nederland hun thuisland proberen te maken en
hebben gemaakt. 	

In 2020 willen we een specifieke draai geven aan
de samenwerking tussen VPRO en November
Music, door (delen van) de audio-opnamen, in
combinatie met een tiental welgekozen interviews, te produceren als een podcastserie van tien
afleveringen. In elke aflevering wordt één hoofdgast geportretteerd in de vorm van een interview.
Vooral het werk dat tijdens November Music
wordt uitgevoerd en/of zijn première beleeft,
vormt het onderwerp van gesprek. Waar relevant
en verrijkend kunnen ook quotes van andere
componisten of musici worden geïntegreerd om
op de boeiendst mogelijke manier het verhaal te
vertellen.

De Componistenkamer S2
NPO Radio 4

Melchior Huurdeman gaat op zoek naar het
ambacht van de componist: hoe werkt dat eigenlijk, componeren? Zijn er rituelen nodig om tot
geslaagde composities te komen?
Hoe belangrijk zijn al die gewoonten die hij heeft
voordat hij begint met componeren? Wat zegt
dat over zijn karakter? We horen daarbij ook een
muziekstuk dat goed bij zijn karakter past en
tijdens het luisteren vertelt hij of zij daar meer
over.

Geen kleine man
NPO Radio 1

In een nieuwe podcast van AudioCollectief SCHIK
onderzoeken we waarom tussen de 70 en 90% van
de onverklaarde klachten binnen de zorg vrouw
is. Waar gaat dit zo mis? Hoe komt het dat vrouwenlichamen zo onbegrepen lijken te blijven?
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