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2Doc IDFA Primeur: Rotjochies
Nederlandse ontspoorde pubers 
krijgen op het Franse platteland 
een tweede kans. Wat gaat er 
schuil achter de overlevingsstrate-
gieën van deze soms onverschilli-
ge en vooral boze jongens?
Regie: Maasja Ooms
25-11-2019, 1x90’

2Doc Kort: Acting Straight
Tofik Dibi en Willem Timmers 
onderzoeken mannelijkheid in de 
gayscene. De ultieme homo lijkt 
mannelijk en gespierd te moeten 
zijn. Welke invloed heeft dit op 
homo’s die hier niet aan voldoen?
Regie: Tofik Dibi & Willem 
 Timmers
08-04-2019, 1x26’

2Doc Kort: All Inclusive (aankoop)
Deze korte film toont op geesti-
ge wijze en zonder commentaar 
het leven op een cruiseschip, een 
varend vakantiefort met luxe inte-
rieurs en non-stop entertainment.
Regie: Corina Schwingruber llic, 
Zwitserland 2018
04-02-2019, 1x9’

2Doc: A Gift from God (aankoop)
Een kritische analyse van de Noor-
se journalist Jørgen Lorentzen 
naar aanleiding van de vermeende 
staatsgreep die in de nacht van 
15 juli op 16 juli 2016 in Turkije 
plaatsvond.
Regie: Joergen  Lorentzen, 
Noorwegen 2019
17-12-2019, 1x 52’ 

2Doc: Born Free, Mandela’s  
generatie van hoop
Fotografe Ilvy Njiokiktjien spreekt 
Zuid-Afrikaanse jongeren uit de 
eerste generatie opgegroeid na 
de afschaffing van het apartheids-
systeem. Een film over dromen, 
teleurstellingen en prestaties.
Regie: Ilvy Njiokiktjien
07-05-2019, 1x51’

2Doc: Cold Case Hammarskjöld 
(aankoop)
Regisseur/ journalist Mads Brüg-
ger onderzoekt de dood in 1961 
van de verongelukte secreta-
ris-generaal van de VN, Dag Ham-
marskjöld. Hierbij doet hij nog 
veel meer vreemde ontdekkingen.
Regie: Mads Brugger, Denemar-
ken 2018
18-09-2019, 1x117’

2Doc: De erfenis van een  
verzetsheld
Johannes Post redt in de oorlog 
honderden joden, wordt door de 
nazi’s doodgeschoten en leeft 
voort als een mythische oor-
logsheld. Over het trauma van 
zijn gezin wordt een leven lang 
gezwegen.
Regie: Geertjan Lassche
29-04-2019, 1x55’
 
2Doc: De race
Hoe bouw je een quantumcom-
puter? Nano-wetenschapper Leo 
Kouwenhoven en zijn team heb-
ben een voorsprong in de interna-
tionale race die uiteindelijk moet 
leiden tot deze heilige graal van 
de natuurkunde.
Regie: David Kleijwegt
04-02-2019, 1x78’

2Doc: Don’t Be a Dick About It 
(aankoop)
Een zomer uit het leven van twee 
broers, Peter en Matthew, die 
opgroeien in de Amerikaanse 
buitenwijken. De film toont hun 
gecompliceerde relatie, maar er  
is ook de liefde voor elkaar.
Regie: Benjamin Mullinkosson, 
Verenigde Staten van Amerika 
2017
20-11-2019, 1x68’

2Doc: Freek
Filmmaker Dennis Alink onder-
zoekt hoe cabaretier Freek de 
Jonge omgaat met zijn houdbaar-
heid. Wat heeft hem gevormd, 
wat houdt hem al die jaren gaan-
de en hoelang gaat hij nog door?
Regie: Dennis Alink
02-09-2019, 1x78’

2Doc: Genesis 2.0 (aankoop)
Op de Nieuw-Siberische Eilanden 
zoeken jagers slagtanden van uit-
gestorven mammoeten, die veel 
geld waard zijn. Wetenschappers 
dromen ervan de mammoet weer 
tot leven te brengen.
Regie: Christian Frei,
Zwitserland 2018
05-07-2019, 1x111’

2Doc: Girl in Return
Wat zijn je rechten als je als kind 
niet kan aarden in je adoptiege-
zin? De persoonlijke consequen-
ties van het huidige internationale 
adoptiesysteem gezien door de 
ogen van een geadopteerd 
tienermeisje.
Regie: Katrine Riis Kjaer
18-03-2019, 1x55’

2Doc: Heartbound
Janus Metz maakte eerder twee 
films over Deense vissers en hun 
Thaise mail-order-vrouwen. Zeven 
jaar later filmt hij ze opnieuw met 
als resultaat een intieme film over 
liefde, opportunisme en cultuur.
Regie: Janus Metz
20-02-2019, 1x88’

2Doc: Ik ben er even niet
Met absence-epilepsie ben je een 
paar seconden ‘weg’. Waar ben 
je dan? Maartje Nevejan vervlecht 
zintuiglijke ervaringen van jonge-
ren met de kijk van wetenschap-
pers en kunstenaars op deze 
aandoening.
Regie: Maartje Nevejan
13-11-2019, 1x58’

Televisie



producties 2019 (2/17)

2Doc: Island of the Hungry 
Ghosts (aankoop)
In het Australische detentiecen-
trum op Christmas Island zijn 
asielzoekers voor onbepaalde tijd 
opgesloten. Hun enige verbinding 
met de buitenwereld is trauma-
therapeut Poh Lin Lee.
Regie: Gabrielle Brady,  
Australië 2018
23-10-2019, 1x90’ 

2Doc: King Bibi Netanyahu
Regisseur Dan Shadur laat aan de 
hand van media-optredens zien 
hoe premier King Bibi Netanyahu 
zich in de afgelopen veertig jaar 
heeft ontwikkeld.
Regie: Dan Shadur
03-04-2019, 1x84’ 

2Doc: Lots of Kids, a Monkey and 
a Castle (aankoop)
Gustavo Salmerón keert met zijn 
familie terug naar het kasteel van 
hun aan verzamelwoede lijdende 
moeder om haar te helpen de 
talloze bezittingen, waaronder 
haar grootmoeders botten, uit te 
zoeken.
Regie: Gustavo Salmerón, 
Spanje 2017
28-06-2019, 1x86’ 

2Doc: Man Made
Sunny Bergman onderzoekt wat 
de maatschappelijke ideeën over 
mannelijkheid zijn. Wat wordt 
gezien als typisch mannelijk? In 
welke stereotypen uit zich dat? 
Hebben mannen onder deze idee-
en te lijden?
Regie: Sunny Bergman
08-04-2019, 1x58’

2Doc: Never Whistle Alone 
(aankoop)
Reconstructie van de verhalen van 
zeven Italiaanse klokkenluiders. 
Worden ze als held of als verra-
ders onthaald? Wat betekent het 
voor het bedrijf, en hun carrière? 
Is er uiteindelijk gerechtigheid?
Regie: Marco Ferrari, Italië 2019
18-12-2019, 1x57’

2Doc: Of Fathers and Sons 
(aankoop)
Regisseur Talal Derki keert terug 
naar Syrië en filmt van binnenuit 
het leven in oorlogsgebied. Hij 
woont gedurende twee jaar bij de 
familie van Al Nusra-strijder Abu 
Osama.
Regie: Talal Derki, Duitsland 2017
21-01-2019, 1x54’

2Doc: On the Inside of a Military 
Dictatorship (aankoop)
De hele wereld prijst Aung San 
Suu Kyi als na vijftig jaar militaire 
dictatuur de macht in Myanmar 
wordt overgedragen. Nu verde-
digt Aung San Suu Kyi de genoci-
de van de Rohingya. Waarom?
Regie: Karen Stokkendal Poulsen, 
Denemarken 2019
10-12-2019, 1x54’

2Doc: Ons moederland
Het gedachtegoed van de ex-
treemrechtse NVU-leider Con-
stant Kusters dringt steeds meer 
door tot de gevestigde orde. In 
hoeverre is onze nationale ge-
schiedenis voedingsbodem voor 
angst voor nieuwkomers?
Regie: Shamira Raphaëla
04-12-2019, 1x73’

2Doc: Pre-Crime (aankoop)
Software die voorspellingen 
produceert, algoritmen en da-
tabases als nieuwe waarzeggers 
voor toekomstige misdaden. Dit 
lijkt science fiction, maar het is 
iets wat door instanties al wordt 
toegepast.
Regie: Matthias Heeder, 
Duitsland 2017
13-02-2019, 1x51’

2Doc: Putin’s Witnesses
(aankoop)
Op 31 december 1999 overhan-
digt de Russische president Boris 
Jeltsin de macht aan Vladimir 
Poetin. Vitaly Mansky geeft aan 
de hand van unieke getuigenver-
klaringen een intiem beeld van 
Poetins eerste ambtsjaar.
Regie: Vitaly Mansky, Oekraïense 
SSR 2018
12-06-2019, 1x94’

2Doc: Roes
Samen met een groep gezellig-
heidsdrinkers besluit filmmaker 
Leo de Boer een maand lang de 
alcohol te laten staan. Waarom 
drinken we terwijl we weten dat 
het niet goed is? Wanneer heet 
het verslaafd?
Regie: Leo de Boer
16-12-2019, 1x70’

2Doc: The Silence of Others 
(aankoop)
Filmmakers Almudena Carracedo 
en Robert Bahar laten de aanhou-
dende strijd zien van een groep 
slachtoffers van de Spaanse dicta-
tuur onder generaal Franco.
Regie: Robert Bahar en Almudena 
Carracedo, Spanje 2018
06-03-2019, 1x89’

Televisie



producties 2019 (3/17)

2Doc: The Trial of Ratko Mladic
Ratko Mladic werd op 22 novem-
ber 2017 schuldig bevonden aan 
genocide en misdaden tegen de 
menselijkheid. De film volgt de 
verdediging en aanklagers tijdens 
het grootste strafproces sinds 
Neurenberg.
Regie: Henry Singer
20-05-2019, 1x89’

2Doc: Tiananmen The People 
versus the Party (aankoop)
Het ware verhaal achter de zeven 
weken durende studentenopstand 
op het Tiananmenplein in het 
Bejing van 1989, welke hard werd 
neergeslagen door de  regering en 
China definitief veranderde.
Regie: Ian MacMillan, Verenigde 
Staten van Amerika 2019
03-07-2019, 1x113’

2Doc: Time Trial (aankoop)
Finlay Pretsell volgt met zijn came-
ra de Britse profwielrenner David 
Millar, tijdens zijn laatste seizoen 
waarin hij zich opnieuw wil kwalifi-
ceren voor de Tour de France.
Regie: Finlay Pretsell, 
Groot-Brittannië 2017
14-01-2019, 1x74’ 

2Doc: Visages villages (aankoop)
Agnès Varda en foto-graffitikun-
stenaar JR trekken samen door 
Frankrijk en portretteren de men-
sen die ze onderweg ontmoeten. 
De portretten worden opgeblazen 
tot reuzeformaat en op gebou-
wen geplakt.
Regie: Agnes Varda en JR, 
Frankrijk 2017
21-06-2019, 1x85’

2Doc: The Deminer (aankoop)
De Iraakse Fakhir, vader van acht 
kinderen, ziet dat achtergebleven 
landmijnen vele onschuldige bur-
gers treffen en besluit ze eigen-
handig te ontmantelen, met zak-
mes en kniptang. Zweden 2017
23-01-2019, 1x81’ 

3Doc: De wereld aan je voeten
Michiel van Erp volgt een aantal 
achttienjarige Utrechtse kinderen 
die, terugkijkend op vormende 
gebeurtenissen in de afgelopen 
acht jaar, de balans naar volwas-
senheid opmaken.
Regie: Michiel van Erp
08-10-2019, 1x80’

3Doc: Fahrenheit 11/9 (aankoop)
Michael Moore onderzoekt de 
stand van zaken in de VS. Uit-
gangspunten zijn Trumps verkie-
zingsoverwinning en de geves-
tigde politiek, maar hij heeft ook 
aandacht voor nieuwe democrati-
sche bewegingen.
Regie: Michael Moore, Verenigde 
Staten van Amerika 2018
30-05-2019, 1x119’ 

3Doc: Pisnicht: The Movie
Watje. Homootje. Flikker. Pisnicht. 
Nicolaas Veul hoort deze woorden 
al zijn hele leven en wil weten wat 
de impact hiervan is op (jonge) 
homo’s. Ben je een zeikerd als je 
er iets van zegt?
Regie: Duco Coops
01-08-2019, 1x45’

3Lab: El Muerto
Western over twee broers en hun 
schoonzus die in een verlaten mijn 
een grote goudader vinden. De 
hebzucht krijgt de overhand en 
de familieband is daar niet tegen 
bestand.
Regie: Loïs Dols de Jong
11-08-2019, 1x19’

3Lab: Halfgoden (aankoop)
Transgender model Valentijn De 
Hingh is in India, waar een diep-
gewortelde cultuur rondom het 
derde geslacht bestaat. Toch blij-
ken transgenders er regelmatig 
slachtoffer van hevig geweld en 
misbruik.
Presentatie: Valentijn De Hingh
Regie: Stig Junes, België 2019
28-07-2019, 1x26’ 

3LAB: Mama en ik
Amanda van Hesteren komt uit 
een gemengd gezin. Ze raakt 
steeds meer vervreemd van haar 
Surinaamse moeder met haar 
scherpe uitspraken die op Aman-
da overkomen als pro-black en 
anti-white.
Regie: Amanda van Hesteren
10-12-2019, 1x20’

3LAB: Mijn dochter de vlogger
Doortje Smithuijsen en Joep van 
Osch volgen drie ouders van jonge 
YouTubers, die zeer betrokken zijn 
bij de carrière van hun dochters.
Regie: Joep van Osch en Doortje 
Smithuijsen
17-10-2019, 1x34’

3Lab: Onder druk
Een duik in de belevingswereld 
van New Yorkse studenten die 
koste wat het kost carrière willen 
maken en daarbij gebruik maken 
van prestatieverhogende midde-
len.
Regie: Juul Op den Kamp
24-03-2019, 1x22’

3LAB: Vilshult
Wie kent ‘m niet? De zwart-witfo-
to van een Amsterdamse gracht 
met op de voorgrond een rode 
fiets. Wie heeft hem genomen en 
hoe is hij in de schappen van IKEA 
terechtgekomen?
Regie: Tom Roes
03-02-2019, 1x14’

3LAB: Vlam (aankoop)
Emma’s vakantie met haar beste 
vriendin Julia wordt verstoord door 
de komst van een groepje Franse 
jongens. Ze wordt plots geconfron-
teerd met onverwachte gevoelens.
Regie: Dominique Gimberg
03-02-2019, 1x16’
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63 Up (aankoop)
Michael Apted maakte om de ze-
ven jaar momentopnames van een 
groep Britse kinderen met verschil-
lende achtergrond. Inmiddels zijn 
ze 63. Hoe staan ze in het leven nu 
ze de zestig zijn gepasseerd?
Regie: Michael Apted, Groot- 
Brittannië 2019
08-07-2019, 3x46’

Andere Tijden
Wekelijks geschiedenispro-
gramma over ontwikkelingen en 
gebeurtenissen in de moderne 
geschiedenis, naar aanleiding van 
de actualiteit.
27-02-2019 18x26’ 

America to Me (aankoop)
Een schooljaar op een eliteschool 
in een buitenwijk van Chicago. 
Leerlingen, hun familie en het 
docentenkorps vertellen over de 
barrières waarmee hedendaagse 
tieners te maken krijgen.
Regie: Steve James, Verenigde 
Staten van Amerika 2018
12-08-2019, 10x57’

Best Kept Secret 2019
Festivalverslag van Best Kept Se-
cret 2019 vanuit Hilvarenbeek met 
reportages, interviews en concer-
ten van onder andere Kraftwerk, 
The Raconteurs, Christine & The 
Queens, Carly Rae Jepsen en Bon 
Iver.
Presentatie: Eva Koreman en 
 Sagid Carter
22-06-2019, 1x68’

Brexit behind closed doors 
(aankoop)
VRT heeft toegang gehad tot de 
Brexit-onderhandelingen via het 
volgen van Guy Verhofstad, op 
voorwaarde dat het resultaat pas 
na afloop openbaar werd. 
25-05-2019, 2x60’ 

Brieven aan Andalusië 
Persoonlijke serie van Stef Biemans 
die met zijn familie naar Zuid-Span-
je vluchtte vanwege de politieke 
onrust in Nicaragua. Om Andalusië 
beter te leren kennen schrijft hij 
brieven aan streekbewoners.
Presentatie: Stef Biemans
Regie: Stef Biemans
08-09-2019, 6x42’

Buitenhof
Discussieprogramma met inter-
views, opinies en debatten, afwis-
selend gepresenteerd door Diana 
Matroos, Hugo Logtenberg, Jort 
Kelder, Pieter Jan Hagens.
06-01-2019, 43x54’

Buurman en Buurman: 
Winterpret (aankoop)
De winter kan superleuk zijn, 
maar voor de buurmannen zorgt 
het juist voor problemen. Het ver-
sieren van de kerstboom gaat niet 
zoals gepland en het huis versie-
ren is moeilijker dan de buurman-
nen dachten.
Tsjechische Republiek 2018
26-12-2019, 1x60’

Chasing the Moon (aankoop)
Regisseur Robert Stone laat het 
ruimtetijdperk zien in al zijn facet-
ten; wetenschappelijke innovatie, 
politieke berekening, mediashow, 
visionaire impulsen en persoonlijk 
drama.
Regie: Robert Stone, Verenigde 
Staten van Amerika 2019
15-07-2019, 6x50’

Chinese dromen 
Ruben Terlou reist verder door 
China en voert in vloeiend Manda-
rijn persoonlijke gesprekken met 
de mensen die hij tegenkomt. 
Wat zijn hun dromen over de toe-
komst van hun land, de liefde, hun 
kinderen?
Presentatie: Ruben Terlou.
Regie: Jeroen De Greef
17-11-2019, 4x42’

Cobain
Cobain probeert zijn zwangere 
moeder Mia zo ver te krijgen dat 
ze haar extreme levensstijl veran-
dert. Als dat niet lukt, brengt hij 
haar naar een verlaten plek waar 
hij haar opsluit om af te kicken.
Regie: Nanouk Leopold
26-10-2019, 1x86’

Cuba na Castro 
Net als veel landgenoten ont-
vluchtte de Nederlands-Cubaanse 
Yuri Capetillo Hardy op zijn negen-
tiende Cuba. Vijftien jaar later is 
Cuba veranderd en keert hij terug. 
Biedt Cuba nu wél perspectief?
Regie: Maaike de Gruyter.
Presentatie: Yuri Capetillo Hardy
05-05-2019, 4x42’

De bibliotheek 
Programmamaker Frans Bromet 
dwaalt door openbare biblio-
theken en spreekt bezoekers, 
medewerkers en vrijwilligers. Van 
dakloze tot miljonair, van scholier 
tot gepensioneerde: iedereen 
komt in de bieb.
Regie: Frans Bromet
25-03-2019, 5x24’

De geniale vriendin (aankoop)
Lila en Elena zijn vriendinnen die 
opgroeien in het Napels van de 
jaren vijftig. Lila moet van school 
om te gaan werken. Elena mag 
wel doorleren, maar beseft dat 
Lila slimmer en mooier is.
Regie: Saverio Costanzo, 
Italië 2018
08-02-2019, 8x60’

De kracht van de kringloopwinkel 
Serie over de kracht van de kring-
loopwinkel. Met dit seizoen veel 
aandacht voor de kunst van het 
‘upcyclen’. Ook de medewerkers 
(her)ontdekken talenten en geven 
nieuwe glans aan hun leven.
Regie: Frank Wiering
23-12-2019, 5x38’
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De nationale zwelgavond
Een ode aan de menselijke misère, 
ruim baan voor melancholie! Want 
het is normaal dat je niet altijd 
gelukkig bent. Studioshow waarin 
Tim den Besten en Damiaan Denys 
een lans breken voor het zwelgen.
Presentatie: Tim den Besten
04-01-2019,1x80’ 

De outsiders
Tim den Besten ontmoet mensen 
die bewust kiezen voor een leven 
buiten de gebaande paden. Wie 
zijn de mensen die zich afzetten 
tegen de norm? Tim ontmoet elke 
aflevering drie ‘outsiders’.
Presentatie: Tim den Besten
18-04-2019, 6x39’

De proefkeuken 
Pieter Hulst en Willem Voogd 
ontleden allerlei producten en 
onderzoeken hoe deze gemaakt 
worden. Van tatoeages tot zappe-
lins: waar zijn deze producten van 
gemaakt en kunnen ze dat zelf 
ook?
Presentatie: Pieter Hulst en 
 Willem Voogd
15-09-2019, 8x25’

De regels van Floor 
Ook in het tweede seizoen staat 
de eigenzinnige Floor weer voor 
belangrijke dilemma’s als: wat als 
je ouders willen verhuizen en jij 
niet? Hoe is het leven als vlogger? 
Blijf je omgaan met je ex?
Regie: Maurice Trouwborst
24-03-2019, 16x8’

De regels van Floor marathon 
(seizoen 1)
Hoe ga je om met een irritan-
te broer? Wat doe je als je een 
spuuglelijke jas cadeau krijgt? In 
Floors wereld bedenken kinderen 
hun eigen regels en dat leidt tot 
verrassende nieuwe inzichten.
05-01-2019, 1x73’

De slaapservice 
Marijn Frank gaat langs bij kinde-
ren die om verschillende rede-
nen niet kunnen slapen. Met een 
koffer vol creatieve slaaptechnie-
ken doet ze haar uiterste best om 
ervoor te zorgen dat dat weer wél 
lukt.
Presentatie: Marijn Frank
Regie: Eva Nijsten
08-09-2019, 10x12’

De toekomst is fantastisch 
Fictiescènes over hoe ons leven er 
in 2039 vermoedelijk uitziet, ge-
voed door visionaire wetenschap-
pers en denkers van nu. Presen-
tatoren Marijn Frank en Tim den 
Besten gaan met hen in gesprek.
Presentatie: Marijn Frank en Tim 
den Besten
Regie: Josèff Iping
17-10-2019, 6x40’

De toekomstbouwers 
Nadia Moussaid interviewt vijf 
jonge ontwerpers met ideeën en 
oplossingen voor de wereld van 
morgen: Bernhard Lenger, Thom 
Bindels, Emma van der Leest, 
Jólan van der Wiel en Kuang-Yi Ku.
Presentatie: Nadia Moussaid
22-10-2019, 5x30’

De wilde ruimte 
Staat de mens op het punt de 
ruimte te koloniseren? Gaan we 
ons vestigen op de maan of Mars? 
Wetenschapsjournalist Anna Gim-
brère verkent onze toekomst in 
de ruimte en laat de ruimtevaart-
wereld zien.
Presentatie: Anna Gimbrère
Regie: Kees Brouwer
15-03-2019, 6x44’

Dit is IDFA
Talkshow met regisseurs en do-
cumentaire-fans over de hoogte-
punten van IDFA 2019, met onder 
meer aandacht voor de docu-
mentaire ‘The Kingmaker’ over de 
Filipijnse dictatorsvrouw Imelda 
Marcos.
Presentatie: Nadia Moussaid
20-11-2019, 1x50’ 

Ersin in wonderland 
Ersin Kiris reist in een dubbelrol 
als journalist en toerist naar oa 
Hoi An in Vietnam en de vulkanen 
rondom Antigua in Guatemala. 
Zijn reizen leveren bijzondere por-
tretten van vakantieparadijzen op.
Presentatie: Ersin Kiris
18-04-2019, 4x35’

Europa achter de schermen: 
10 jaar tumult (aankoop)
Europa achter de schermen laat 
zien welke felle discussies er 
achter gesloten deuren van de EU 
worden gevoerd en hoe Europese 
presidenten, premiers en hun advi-
seurs zich hierin staande houden.
Regie: Norma Percy, Groot- 
Brittannië 2019
12-03-2019, 3x58’

Freeks wilde wereld 
Freek Vonk reist de hele wereld 
over op zoek naar de prachtigste 
dieren. Van felgekleurde honds-
kopboa’s in de rimboe van Suri-
name tot witte beloega’s in het 
Noordpoolgebied.
Presentatie: Freek Vonk
11-11-2019, 20x10’

Holland Festival
Nadia Moussaid doet persoonlijk 
verslag van diverse voorstellingen 
op het Holland Festival. Zij volgt 
gasten uit de internationale we-
reld van theater, dans en muziek.
Presentatie: Nadia Moussaid
01-06-2019, 4x15’
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Hoofdzaken - Kerstspecial 
In deze kerstspecial maken kin-
deren zich bij kapper Marko klaar 
voor het kerstdiner. Tijdens de 
knipbeurt vertellen zij wat hen 
bezighoudt deze feestdagen.
Presentatie: Marko Suds
21-12-2019, 2x15’

Hoofdzaken 
Kinderen krijgen een knipbeurt bij 
kapper Marko en vertellen hem 
wat hun kopzorgen zijn of waar ze 
juist heel blij van worden. Ge-
sprekken over luchtige, alledaag-
se, én serieuze onderwerpen.
Presentatie: Marko Suds
31-03-2019, 15x15’

Hoofdzaken marathon
Kinderen krijgen een knipbeurt  
bij kapper Marko en vertellen hem 
wat hun kopzorgen zijn of waar  
ze juist heel blij van worden. Ge-
sprekken over luchtige, alledaag-
se, én serieuze onderwerpen.
Presentatie: Marko Suds
22-06-2019, 2x89’

Inside IDFA 
Bekende Nederlanders gaan op 
IDFA in gesprek met de makers 
van hun favoriete documentaires.
24-11-2019, 5x8’

Jackie (aankoop) 
Het verhaal van de moord op John 
F. Kennedy en de vier dagen van 
nationale rouw door de ogen van 
Jackie, de charismatische first lady.
Regie: Pablo Larrain, Verenigde 
Staten van Amerika 2016
20-03-2019, 1x87’

Last Days (aankoop)
Na Birth Day en Wedding Day het 
laatste deel van het drieluik: Last 
Days. Fotografe Lieve Blancquaert 
reist opnieuw de wereld rond. 
Deze keer om het einde van ons 
leven in beeld te brengen.
Presentatie: Lieve Blancquaert
Regie: Jeroen De Greef, 
België 2018
09-06-2019, 8x48’

Leaving Neverland (aankoop)
Documentaire over het vermeend 
kindermisbruik door Michael 
Jackson. Het verhaal van twee 
jongens die afzonderlijk be-
vriend raakten met Jackson, die 
hen uitnodigde in zijn unieke en 
wonderlijke wereld. Rondom de 
uitzending live-gesprekken olv 
Janine Abbring
Regie: Dan Reed,
Groot-Brittannië 2019
08-03-2019, 1x267’

Lekker Fred in het land
Kookshow waarin Freddy Trathle-
ner (Vjeze Fur) op onnavolgbare 
wijze laat zien dat eten voor het 
oprapen ligt als je een beetje je 
best doet. Maar koken met Fred 
loopt natuurlijk totaal uit de hand.
Presentatie: Freddy Tratlehner
Regie: Kevin Boitelle
04-07-2019, 4x20’

Louis Theroux: Mothers on the 
Edge (aankoop)
Louis keert terug naar het Ver-
enigd Koninkrijk om tijd door te 
brengen in twee gespecialiseer-
de psychiatrische afdelingen die 
moeders behandelen die samen 
met hun baby zijn opgenomen.
Regie: Louis Theroux, Groot- 
Brittannië 2019
15-11-2019, 1x58’

Louis Theroux: Surviving Ameri-
ca’s Most Hated Family (aankoop)
Louis bezoekt opnieuw de contro-
versiële Westboro Baptist Church 
en onderzoekt welk effect de 
dood van oprichter Pastor Fred 
Phelps heeft gehad op zijn leden 
en degenen die sindsdien zijn 
vertrokken.
Regie: Louis Theroux, Groot- 
Brittannië 2019
08-11-2019, 1x58’ 

Louis Theroux: The Night in 
 Question (aankoop)
Louis is op Amerikaanse univer-
siteitscampussen en spreekt 
studenten die door hun univer-
siteiten worden beschuldigd van 
seksueel misbruik.
Regie: Louis Theroux, Groot- 
Brittannië 2019
22-11-2019, 1x59’

Lowlands 2019
Verslag van muzikale hoogtepun-
ten en nieuwe ontdekkingen op 
het Lowlands festival door Eva 
Koreman, Sagid Carter en Tim den 
Besten. 
17-08-2019, 2x90’

Makkelijk scoren 
Satirisch programma over sport. 
Tex de Wit, Jonathan van het Reve 
en Diederik Smit nemen in hoog 
tempo de sportweek door aan 
de hand van elkaar. Want sport 
is leuk, maar niet per se grappig. 
Tot nu.
Presentatie: Tex de Wit, Jonathan 
van het Reve, Diederik Smit
10-02-2019, 8x30’

Medialogica
Wat is de kracht van beeld en 
hoe komt de publieke opinie tot 
stand? En welke invloed heeft dit 
op het handelen van bestuurders, 
journalisten en burgers? ‘Medialo-
gica’ zoekt antwoorden.
14-04-2019, 8x35’ 
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Mijn petsaurus (aankoop)
Liveaction kleuterserie waarin het 
meisje Chloe haar huisdinosaurus 
probeert op te voeden.
Groot-Brittannië 2017
20-05-2019, 20x2’ 

Mijn seks is stuk
Lize Korpershoek (34) onderzoekt 
waarom haar zin in seks binnen 
haar relaties altijd verdwijnt na de 
eerste verliefdheid. Is liefde houd-
baar zonder seks? En waarom 
vindt iedereen seks zo belangrijk?
Regie: Lize Korpershoek
11-12-2019, 1x33’

Moja Polska! 
Dore van Duivenbode reist terug 
naar Polen, waar ze voor het laatst 
de deuren van haar familiehuis 
sluit. Ze spreekt ook haar grootva-
ders minnares, en ultrarechtse na-
tionalisten over hun ideale Polen.
Regie: Britta Hosman
Presentatie: Dore van Duivenbode
31-03-2019, 5x43’

Nina (aankoop) 
Om hun huwelijk te redden be-
sluiten Nina en Wojtek een jonge 
vrouw, Magda, te vragen het kind 
te baren dat ze zelf nooit konden 
krijgen. Dit blijkt de laatste nagel 
aan de doodskist van hun huwe-
lijk, want tot haar eigen verbazing 
wordt Nina verliefd op Magda.
Regie: Olga Chajdas, Polen 2018
26-01-2019, 1x120’

Poesjes marathon 
Op de Kattenlaan 9 woont moe-
derpoes Mimi met haar kittens, 
ze vraagt oom Boudewijn om op 
te passen. Boudewijn is echter 
verschrikkelijk lui, daarom moet 
schildpad Ed, de butler, de zaakjes 
opknappen.
Regie: Nova van Dijk
19-01-2019, 2x147’

Reizen Waes (aankoop)
Tom Waes trekt naar landen die 
de gemiddelde toerist liever links 
laat liggen. Dit seizoen blijft hij 
binnen de grenzen van het Euro-
pese continent. 
Presentatie: Tom Waes,  
België 2018
25-01-2019, 8x45’

Rond de Noordzee 
Reisprogramma waarin Arnout 
Hauben rond de Noordzee reist 
en op zoek gaat naar verrassende 
verhalen over vroeger en nu.
Presentatie en regie: 
Arnout Hauben
16-04-2019, 10x45’

Son of Saul (aankoop)
Oktober 1944, Auschwitz-Bir-
kenau. Saul werkt in het crema-
torium, waar hij in het lijk van 
een jongetje zijn zoon denkt te 
herkennen.
Regie: László Nemes, 
Hongarije 2015
04-05-2019, 1x100’

Song van het jaar
Een muzikaal jaaroverzicht met oa 
muzikale trends, hoogtepunten 
uit de festivalzomer en interviews 
met Duncan Laurence, Danny Vera 
en Merol. En de hoogtepunten 
van het Song van het jaar festival 
2019.
Presentatie: Sagid Carter en  
Eva Koreman
14-12-2019, 1x50’

Stuk
Wat blijft er van je over als je oude 
leven in een klap voorbij lijkt? Een 
docu-roman waarin een aantal 
mensen wordt gevolgd tijdens 
de periode die ze doorbrengen in 
een revalidatiecentrum.
Regie: Jurjen Blick
23-01-2019, 6x48’

Taart marathon
Een modern sprookje over de 
achtjarige Kadir en zijn vader 
Umut, die na een verdrietige 
gebeurtenis de zoete kant van het 
leven herontdekken.
Regie: Tallulah Schwab
06-10-2019, 1x177’

Taarten van Abel 
Bakker Abel bakt samen met een 
kind een taart voor een speciaal 
persoon. Ondertussen voeren ze 
een openhartig gesprek. Resul-
taat: aangrijpende, ontroerende 
of komische momenten én een 
imposante taart.
Presentatie: Siemon de Jong
13-01-2019, 13x25’

The Clinton Affair (aankoop)
De afzettingsprocedure tegen 
Clinton is ‘n verhaal over seks, 
macht, leugens en ideologische 
oorlogsvoering. Welke rol speelde 
media, feminisme en politiek?
Regie: Blair Foster, Verenigde Sta-
ten van Amerika 2018
29-07-2019, 6x39’

The Facebook Dilemma (aankoop)
De prestigieuze Amerikaanse 
journalistieke rubriek Frontline on-
derzoekt gedurende een jaar de 
impact van Facebook op onze pri-
vacy en de democratie, zowel in 
de VS als in de rest van de wereld.
Regie: James Jacoby, Verenigde 
Staten van Amerika 2018
07-01-2019, 2x50’

The Founder (aankoop)
Amerikaan Ray Kroc reist begin 
jaren vijftig het land door als sappe-
lende vertegenwoordiger wanneer 
hij op het innovatieve fastfoodres-
taurant van de goeiige broers Dick 
en Mac McDonald stuit. Al snel heeft 
Kroc een onstuitbare droom: McDo-
nald’s-restaurants in heel Amerika!
Regie: John Lee Hancock, Verenig-
de Staten van Amerika 2016
15-03-2019, 1x110’
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The Lobster (aankoop)
In een vaag-nabije toekomst wor-
den singles bij wet gedwongen in 
45 dagen een geliefde te vinden, 
anders veranderen ze in een dier.
Regie: Yorgos Lanthimos
18-05-2019, 1x114’

The Radical Story of Patty Hearst 
(aankoop)
De 19-jarige dochter van een van 
de rijkste families in de Verenigde 
Staten en kleindochter van media-
magnaat William Randolph Hearst, 
wordt ontvoerd en gegijzeld door 
een revolutionaire groep.
Regie: Pat Kondelis, Verenigde 
Staten van Amerika 2018
28-01-2019, 6x39’

The Square (aankoop)
Satire over museumcurator Chris-
tian, wiens comfortabele bestaan 
volledig op zijn kop wordt gezet 
als hij op straat van zijn porte-
monnee beroofd wordt en vervol-
gens de ene slechte beslissing na 
de andere neemt.
Regie: Ruben Östlund, 
Zweden 2017
13-12-2019, 135’

Tims ^ tent: maar dan in een bun-
galow met sterren 
Tim den Besten ontvangt zes bij-
zondere gasten die hij om verschil-
lende redenen bewondert. In dit 
vierde seizoen ontmoet Tim voor 
één keer niet de sterren van de 
toekomst maar de sterren van nu.
Presentatie: Tim den Besten 
Regie: Gijs Vroom 
30-06-2019, 6x24’

TreurTeeVee 
Zwart komische serie waarin de 
inwoners van de stad Yolandia 
worstelen met de grote thema’s 
van het leven. Een mix van sketch 
en drama, absurdisme en roman-
tiek, bittere ernst en flauwekul.
Regie: Joost van Hezik
22-11-2019, 4x27’

Tricky Dick (aankoop)
Volledig op archiefbeelden geba-
seerde serie over de opkomst en 
val van de 37e president van de 
VS, Richard Nixon.
Regie: Mary Robertson, Verenigde 
Staten van Amerika 2019
26-08-2019, 4x41’

Uitgewoond 
Wat betekent het om aan het 
eind van je leven uit je vertrouwde 
omgeving weg te moeten? Marij-
ke Schonewille filmde met haar 
mobiel de hoogbejaarde bewo-
ners van verzorgingshuis ‘De Drie 
Hoven’.
14-04-2019, 8x17’

Una mujer fantástica (aankoop) 
Wanneer de twintig jaar oudere 
vriend van transvrouw Marina 
plotseling overlijdt, krijgt zij van 
zijn familie en de autoriteiten een 
hoop tegenwind te verduren.
Regie: Sebastián Lelio, Chili 2017
20-12-2019, 1x100’

Van Kooten en De Bie’s moeders 
de vrouwen
Kees van Kooten en Wim de Bie 
grasduinden in hun rijke beeldar-
chief op zoek naar sketches over 
het Boekenweekthema ‘De moe-
der de vrouw’. Een compilatie met 
o.a. Frank en Carla van Putten, 
Thea Ternauw, Diana Charité.
27-03-2019, 1x50’

VPRO Boeken
Boekenprogramma waarin wisse-
lende gasten worden ontvangen, 
met gesprekken over boeken, 
discussies naar aanleiding van 
boeken of interviews met auteurs.
Presentatie: Jeroen van Kan, 
 Caroline Lo Galbo, Tjitske Mussche
06-01-2019, 38x32’

VPRO Boeken in de
Boekenweek 2019
Extra uitzending met publiek rond 
het thema ‘De moeder de vrouw’. 
Gasten: Jan Siebelink, Murat Isik, 
Roos van Rijswijk, Ellen Deckwitz, 
Mensje van Keulen, Anna Woltz, 
Ester Naomi Perquin, Neske Beks.
Presentatie: Jeroen van Kan en 
Carolina Lo Galbo
24-03-2019, 1x50’

VPRO Tegenlicht 
Reeks informatieve programma’s 
waarin nieuwe ideeën en trends 
worden onderzocht binnen de 
wereld van politiek, economie, 
maatschappij, technologie en 
wetenschap.
20-01-2019, 23x45’

VPRO Vrije Geluiden –
Terugblik 2018 
Compilatie van hoogtepunten 
uit 2018. Met oa: Tcha Limber-
ger, Lidy Bijdorp, Ezra Collective, 
Rodrigo Amarante, Omara Moctar, 
Natalie Prass, Peter Moore, Ben 
Caplan en Jasper van ’t Hof.
Presentatie: Giovanca Ostiana
Regie: Reinier Bruijne
06-01-2019, 2x50’

VPRO Vrije Geluiden Zomer 
Compilatie Het beste van 2019. 
Met: Alexander Ullman, Dani de 
Morón, Jack Broadbent, het Ragini 
Trio, Duo imPuls, De Marinierska-
pel, KOKOKO!, Andrew Combs, 
Remy van Kesteren en Rymden. 
Presentatie: Giovanca Ostiana
26-05-2019, 5x48’
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VPRO Zomergasten
Zomerklassieker waarin beken-
de gasten met een verhaal hun 
favoriete kijkavond samenstellen 
en de fragmenten van hun keuze 
toelichten in een goed gesprek. 
Gasten: John van den Heuvel, 
Hanna Bervoets, Nina Jurna, 
Maxim Februari, Wanda de Kanter, 
Ivo van Hove.
Presentatie: Janine Abbring
28-07-2019, 6x180’

Waco: Madman or Messiah 
(aankoop)
David Koresh gelooft dat hij door 
God gezonden is om zijn volge-
lingen te leiden in de strijd tegen 
Babylon. Dan wordt er bij de sekte 
een inval gedaan door de ATF op 
zoek naar wapens. Verenigde Sta-
ten van Amerika 2018
23-07-2019, 2x85’

Waldstille
Hoe ga je verder als er door jouw 
toedoen iemand om het leven 
komt? Voor die verschrikkelijke 
vraag staat Ben, die in het reine 
moet zien te komen met zijn fa-
milie, geboortedorp, maar vooral 
zichzelf.
Regie: Martijn Maria Smits
11-10-2019, 1x82’

Zapp Echt Gebeurd:
Nog één week 
Kinderen tussen de 10 en 13 jaar 
bereiden zich voor op een span-
nende gebeurtenis die hun leven 
zal veranderen. Hoe gaat hij/zij 
ermee om? Met ouders en vrien-
den wordt naar de gebeurtenis 
toegeleefd.
Diverse regisseurs
07-04-2019, 10x15’

Zapp Echt Gebeurd: Voorspel
Op vijf verschillende middelbare 
scholen worden tweedeklassers 
gevolgd tijdens misschien wel de 
spannendste les van de middelba-
re school: seksuele voorlichting. 
‘Wat heb je aan porno?’
Regie: Anne van Campenhout
15-12-2019, 1x15’
 
Zappbios: A kiss (aankoop)
Het verhaal van drie vrienden in 
een asielzoekerscentrum die aller-
lei avonturen beleven.
Regie: Nima Mohaghegh
29-09-2019, 1x25’

Zappbios: Bollie en Billie - 2 
(aankoop)
De familie van Bollie en zijn hond 
Billie leidt een bestaan dat zowel 
gelukkig als vredig is. Alles veran-
dert als Bollies vader een aantal 
stommiteiten begaat.
Regie: Pascal Bourdiaux, 
Frankrijk 2017
24-08-2019, 1x80’

Zappbios: De wilde heks 
(aankoop)
De twaalfjarige Clara is net als elk 
ander meisje, totdat op een dag 
een mysterieuze zwarte kat haar 
krabt.
Regie: Kaspar Munk,  
Denemarken 2018
27-10-2019, 1x90’

Zappbios: Draak Dries (aankoop)
Animatiefilm over een jong en 
onhandig draakje dat op school 
zo graag zijn juf wil imponeren, en 
zijn onverwachte vriendschap met 
een prinses.
Regie: Max Lang en Daniel Snad-
don, Groot-Brittannië 2018
22-04-2019, 1x30’

Zappbios: Het irritante eiland
Een eeuwenoude vloek. Een eiland 
vol irritante mensen. Een besmet-
te minister-president. En een 
jongen vol met dromen die het tij 
misschien kan keren. Maar hoe? 
Regie: Albert Jan van Rees
20-02-2019, 1x75’

Zappbios: Huis van glas 
(aankoop)
De dertienjarige Jos vindt op een 
dag een vreemd meisje en haar 
oma in zijn schuur. Het zijn elven op 
de vlucht voor een geheimzinnige 
jager, en Jos besluit ze te helpen.
Regie: Jeppe Vig Find en Marie 
Dalsgaard Rønn, Denemarken, 2018
07-04-2019, 1x83’

Zappbios: Ik ben William 
(aankoop)
William woont bij zijn oom Nils, 
die in de problemen komt door 
een gokschuld. William moet nu al 
zijn moed en verbeeldingskracht 
verzamelen om zichzelf en zijn oom 
te redden.
Regie: Jonas Elmer, 
Denemarken 2017
31-03-2019, 1x85’

Zappbios: Joe all alone (aankoop) 
Joe is alleen thuisgelaten door 
zijn moeder. Als hij in de wc een 
tas met geld vindt, zijn moeder 
niet terugkomt van vakantie en er 
ongure types langskomen, beseft 
Joe dat hij moet vluchten.
Regie: Beryl Richards, Groot- 
Brittannië 2018
29-06-2019, 1x75’

Zappbios: Joe Biljoen (aankoop)
De twaalfjarige Joe verbergt op 
school dat hij rijk is, maar wan-
neer het toch uitkomt voelt zijn 
enige vriend zich verraden. Joe re-
aliseert zich dan dat vriendschap 
belangrijker is dan geld.
Regie: Matt Lipsey, Groot- 
Brittannië 2016 
22-12-2019, 1x59’
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Zappbios: Koningin van Niendorf 
(aankoop)
De tienjarige Lea is niet zo’n 
‘meisjes-meisje’. Ze wil lid worden 
van de jongensclub in haar dorp 
en doet daarom mee aan een 
weddenschap. Vanaf dat moment 
start een zomer vol avonturen.
Regie: Joya Thome, 
Duitsland 2017
21-07-2019, 1x63’ 

Zappbios: Red Dog – True Blue 
(aankoop)
Na de dood van zijn vader wordt de 
elfjarige Mick naar de uitgestrekte 
ranch van zijn grootvader in Pilbara 
gestuurd. Daar, in de Australische 
outback, wacht hem ongetwijfeld 
een keihard, dodelijk saai leven. 
Maar niets blijkt minder waar.
Regie: Kriv Stenders,
Australië 2016
25-08-2019, 1x84’

Zappbios: Sing Song
Muzikaal avontuur van de 16-jari-
ge Jasmine die samen met gitarist 
Stijn naar Suriname gaat om mee 
te doen aan een song contest, 
maar in het geheim op zoek gaat 
naar haar moeder. 
Regie: Mischa Kamp
21-04-2019, 1x90’

Zara en de magische kicksen 
marathon
Zara wil graag voetballen, maar 
is te onzeker om haar kunsten 
te vertonen voor de selectie van 
het voetbalteam van haar jaloerse 
broers. Als ze magische voetbal-
schoenen krijgt, verandert alles! 
Diverse regisseurs
15-06-2019, 1x67’

Zenith marathon
Wat als je erachter komt dat je 
ouders robots zijn? Dat gebeurt 
Fay (14) en Boris (10): hun ouders 
hebben zichzelf hebben laten ver-
vangen door robots. Robots die 
precies op hun ouders lijken.
Regie: Maurice Trouwborst en 
Tomas Kaan
11-05-2019, 1x157’

Zeven kleine criminelen 
Raffie is ten einde raad. Wanneer 
hij met zijn broertje en oma uit 
huis gezet dreigt te worden moet 
hij iets bedenken om aan geld te 
komen. Samen met zijn vrienden 
besluit hij de bank te overvallen.
Regie: Rob Lücker
17-03-2019, 10x23’

Zomergastfilm: Babette’s feast 
(aankoop) 
Denemarken, 19e eeuw. Twee 
 zussen geven een feest ter nage-
dachtenis aan hun vader. De Fran-
se vluchtelinge Babette weet hen 
te overtuigen haar het feestmaal 
te laten bereiden. Het wordt een 
maal om nooit te vergeten.
Regie: Gabriel Axel, Denemarken 
1987
18-08-2019, 1x100’

Zomergastfilm: Central do Brasil 
(aankoop) 
Emotionele tocht van een voorma-
lige lerares en een jongetje, wiens 
moeder sterft bij een auto-on-
geluk. Samen gaan ze naar het 
noordoosten van Brazilië, op zoek 
naar zijn onbekende vader.
Regie: Walter Salles, Brazilië 1998
11-08-2019, 1x100’

Zomergastfilm: Opening Night 
(aankoop)
In de aanloop naar de première 
van een nieuw toneelstuk worstelt  
een gevierd actrice met drank-
zucht, plankenkoorts en toene-
mende zorg over ouder worden. 
Wanneer bovendien een fan van 
haar verongelukt lijkt Myrtle er 
definitief aan onderdoor te gaan.
Regie: John Cassavetes, Verenig-
de Staten van Amerika 1977
01-09-2019, 1x140’

Zomergastfilm: The Hours 
(aankoop) 
Het verhaal van drie vrouwen wier 
leven sterk wordt beïnvloed door 
het beroemde boek ‘Mrs. Dallo-
way’ van Virginia Woolf.
Regie: Stephen Daldry, Verenigde 
Staten van Amerika 2002
04-08-2019, 1x105’

Zomergastfilm: The Insider 
(aankoop)
Jeff Wigand, voormalig onderzoe-
ker bij tabaksfabrikant Brown & 
Williamson, komt zowel privé als 
beroepsmatig in grote problemen 
als hij de waarheid over de ta-
baksindustrie bekend wil maken.
Regie: Michael Mann, Verenigde 
Staten van Amerika 1999
25-08-2019, 1x145’

Zomergastfilm: Traffic (aankoop) 
Robert Wakefield is pas aangesteld 
als hoofd van de narcoticabestrij-
ding. Hij weet echter niet dat zijn 
dochter verslaafd is. Huisvrouw 
Helena ontdekt dat haar echtge-
noot een drugshandelaar is.
Regie: Steven Soderbergh, Ver-
enigde Staten van Amerika 2000
28-07-2019, 1x130’
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Zondag met Lubach 
Zeven dagen nieuws in dertig 
minuten, satirisch geremixt door 
Arjen Lubach. Nog actueler, nog 
satirischer en nog vaker nog het 
woord nog nog. Zondag met 
Lubach, zo goed als nieuws!
Presentatie: Arjen Lubach
13-10-2019, 10x30’
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3voor12radio
NPO 3 FM
Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag 21.00 – 00.00 uur
Presentatie: Eva Koreman
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Niels Aalberts / 
Timo Pisart 

3voor12 Song van het jaar
NPO 3FM
6 december 2019
15.00 – 0.00 uur
Presentatie: Eva Koreman, Sagid 
Carter en alle 3FM DJ’s
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Timo Pisart

Argos 
NPO radio 1
Onderzoeksjournalistiek in sa-
menwerking met HUMAN
Zaterdag 14.00 – 15.00 uur
Presentatie: Max van Weezel, 
Eric Arends
Eindredactie: Harry Lensink

Bureau Buitenland
NPO radio 1
Maandag t/m vrijdag 19.00 – 
19.30 uur
Presentatie: Chris Kijne, Rik Del-
haas, Nadia Moussaid, Eric Arends
Eindredactie: Herman Schulte 
Nordholt

Cafe Europa 
NPO Radio 1
Drie avonden 19.00 – 20.00 uur 
Programma over de Europese 
verkiezingen, co-productie met 
de EO
Presentatie: Chris Kijne, Tijs van 
den Brink
Eindredacteur VPRO: Herman 
Schulte Nordholt 

Club Carter
NPO 3FM
Zaterdag 22.00 – 00.00
Presentatie: Sagid Carter
Samenstelling: Sander Kerkhof 
Eindredactie: Niels Aalberts / 
Timo Pisart 

Het Marathoninterview
NPO radio 1
Drie avonden 20.00-23.00 uur
Presentatie: Pieter van der Wie-
len, Julie Blussé, Atze de Vrieze
Eindredactie: Anton de Goede

Nooit Meer Slapen
NPO radio 1
Maandag t/m vrijdag 00.00 – 
02.00 uur uur
Presentatie: Pieter van der Wie-
len, Liesbeth Staats
Eindredactie: Anne Moraal t/m 
november, vanaf december  
Paula van den Elsen

OVT (Onvoltooid Verleden Tijd)
NPO radio 1
Zondag 10.00-12.00 uur
(met rond 11.25 uur: de Spoor 
Terug documentaire)
Presentatie: Paul van der Gaag, 
Laura Stek, Jos Palm, Julie Blussé
Eindredactie: Paul van der Gaag

RadioDoc
NPO radio 1
Documentaireprogramma-uur van 
NTR en VPRO
Zondag 21.00-22.00 uur
Presentatie: Co de Kloet 
Eindredacteur VPRO: Anton de 
Goede

Vrije Geluiden
NPO radio 4
Zaterdag en zondag 23.00 – 
00.00 uur
Presentatie: Aad van Nieuwkerk 
Eindredactie: Britt Stubbe

Themakanalen
3FM Alternative
Samenstelling: Menno Visser
Eindredactie: Niels Aalberts
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Online

vpro.nl

Bieslog weer online
Wim de Bie schreef vanaf 2002 
zes jaar lang op zijn weblog, 
Bieslog. Met aanstekelijk enthou-
siasme schreef Wim verhalen, 
gaf commentaar op de politiek, 
maakte muziek, legde verzamelin-
gen vast, deed interviews, filmde 
en fotografeerde, gaf culturele 
tips en wees volgers op de toen 
nog nieuwe mogelijkheden van 
het internet. De zesduizend 
berichten en originele audio- en 
video-items van het destijds 
grensverleggende internetproject 
zijn nu weer online beschikbaar.
02-09-2019

Fufu met appelmoes
De film laat zien hoe verwarrend 
het kan zijn om op te groeien met 
dubbelbloed in een wit dorp. Hoe 
bepaalt de omgeving waarin je 
opgroeit je culturele identiteit?
10-12-2019, 1x21’ 

Nesteltherapie
In de surrealistische korte film 
Nesteltherapie wordt een kinder-
loze vrouw opgeroepen voor een 
bevolkingsonderzoek. Wanneer 
haar baarmoeder goedgekeurd is 
maar ze geen kinderen wil, moet 
ze onder dwang naar Nestelthe-
rapie.
21-10-2019, 1x10’ 

De snijtafel
In deze online videoserie ontleedt, 
interpreteert en bekritiseert Kas-
per C. Jansen populaire cultuur. 
Dit doet hij iedere aflevering met 
een wisselende gastspreker. 
01-02-2019, 6x40’ 

NPO3.nl en YouTube NPO3

Horrorstories Instagram
Een ogenschijnlijk doodnorma-
le dag in het leven van Teske de 
Schepper ontaardt langzaam in 
een horrordag die haar en haar 
volgers nog lang bij zal blijven
Instagram Horrorstories is een 
samenwerking tussen Teske de 
Schepper, VPRO en NPO3. Deze 
samenwerking maakt het moge-
lijk om dit horrorverhaal op een 
unieke manier te volgen.
1x

Kramp
Webserie, tien afleveringen van 
maximaal twee minuten waarin 
(nagenoeg) onbekenden verstrikt 
raken in een ongemakkelijk ge-
sprek dat steeds moeilijker wordt 
om naar te kijken.
Scenario en regie: Nils Vleugels
01-10-2019, 10x2’ 

Lekker Fred in het land
Freddy Trathlener, beter bekend 
als Vjeze Fur van De Jeugd van 
Tegenwoordig, houdt van koken 
en van lekker eten. In ‘Lekker Fred 
in het land’ laat hij op onnavolg-
bare wijze zien dat eten voor het 
oprapen ligt als je bereid bent 
een beetje je best te doen. Maar 
koken met Fred zou niet compleet 
zijn als het niet totaal uit de hand 
loopt.
04-07-2019, 1x20’ 

Pip Blom: The Road
Spelen op Glastonbury, touren 
door de VS, een eigen plaat 
uitbrengen via een Britse platen-
maatschappij: de Amsterdamse 
rockmuzikant Pip Blom brak kei-
hard door in 2019. VPRO 3voor12 
presenteert de online documen-
taire Pip Blom: The Road, waar-
voor documentairemakers Kilian 
Kayser en Timo Pisart haar een 
halfjaar lang volgden. 
18-09-2019, 1x31’ 

Rats & Slaves
In de 3LAB-documentaire Rats 
& Slaves onderzoekt filmmaker 
Anthony van der Meer de leven-
dige digitale handel in gehackte 
computers. Hij infiltreert op een 
hackersforum voor ‘RATters’; hac-
kers die mensen bespioneren, be-
stelen of afpersen. Deze slachtof-
fers worden ‘slaves’ genoemd. De 
documentaire geeft inzicht in een 
wereld die voor velen verborgen 
blijft en onderzoekt tegelijkertijd 
de ethische en journalistieke gren-
zen van de maker.
23-10-2019, 1x20’ 

S10: Storm om me heen
3voor12 volgt een jaar lang Stien 
Den Hollander, een artiest van 19 
uit Hoorn die loodzware psychische 
problemen met zich mee draagt. 
Je ziet hoe muzikale helden Wen-
de, Kraantje Pappie en Jiggy Dje 
zich fan verklaren, maar S10 vertelt 
ook openhartig hoe ze worstelde 
met suïcidale gedachtes, de stem-
men in haar hoofd en haar heftige 
verleden in de psychiatrie.
03-12-2019. 1x35’ 

Schroom seizoen 2
Vreselijke zweetplekken, lopende 
snotneuzen en ongehoorzame 
tampons: super gênant en alle-
maal te zien in het nieuwe seizoen 
van Schroom! 
01-04-2019, 10x2’ 

Sekszusjes TV
In De Sekszusjes TV gaan de zus-
jes Krista en Marcelle in gesprek 
over hun twijfels, pijnlijke ervarin-
gen en geheimen rondom seks. 
Zonder reserves delen ze hun 
diepste geheimen die zij zelfs als 
zusjes nog niet van elkaar weten. 
Ze willen een voorbeeld zijn in het 
alles bespreekbaar maken zonder 
stoer te doen.
05-04-2019, 5x15’ 
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VPRO aan het typen…
In het kader van de VPRO Tegen-
licht uitzending ‘Voorbij de emoji’, 
duikt het VPRO Medialab in de 
taal van emoji. Een interactief 
verhaal-experiment op WhatsApp 
over de kleurrijke chatsymbolen in 
samenwerking met emoji-expert 
Lilian Stolk.
16-10-2019, 1x

Online

NPO3.nl en YouTube NPO3
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Podcast

100 jaar radio: Pension Idzerda
Over de familie Idzerda, in het 
kader van het hoorspel halfuur als 
onderdeel van 100 jaar radio. 
03-10-2019, 4x30’ 

3voor12 De Machine
Atze de Vrieze en Niels Aalberts 
nemen je in deze podcastserie 
mee naar de wereld achter de 
muziek. Naar de businessbeslis-
singen die bepalen hoe we met 
zijn allen naar muziek luisteren. Ze 
praten je door het belangrijkste 
nieuws over festivals, streaming-
diensten en platenmaatschappij-
en.
01-05-2019, 26x45’ 

Buitenhof podcast
Uitzending gemist in de vorm van 
podcast van het tv programma.
06-01-2019, 42x55’ 

De Blankenberge Tapes
In De Blankenberge Tapes komen 
twee moordzaken en één prille 
liefde samen tot een lugubere 
ontknoping aan de Belgische kust. 
Rechercheurs en directe betrok-
kenen vertellen in drie afleverin-
gen hun kant van het verhaal.
06-05-2019, 3x25’ 

De Deense Detective 2 (aankoop)
Vervolg op De Deense Detective 
(2017), een live uitgevoerd muzi-
kaal hoorspel in 22 delen van het 
Rosa Ensemble. Een ‘whodunnit’ 
waarin een Zweedse zangeres ver-
moord wordt in Amsterdam. Een 
Deense agent van Europol komt 
de Amsterdamse politiegelederen 
versterken.
26-01-2019, 15x25’ 

El Tarangu
Een zesdelige podcast over 
José-Manuel Fuente, de Spaanse 
wielrenner die stierf en weer tot 
leven kwam. Of toch niet.. Ma-
kers: Audiocollectief Schik
08-07-2019, 6x30’

Het beste van Biesheuvel
Nieuwe podcastserie met verha-
len van Maarten Biesheuvel die hij 
in het verleden voor de VPRO-ra-
dio (o.a. in Het Pandemonium, 
De Suite en Meesters der Voor-
drachtskunst) voordroeg.
12-05-2019, 20x15’ 

Het laatste woord
OVT maakt speciaal voor de trou-
we luisteraar de podcastserie ‘Het 
laatste woord’ over historische 
klassiekers. Of zoals presentator 
Jos Palm het verwoordt: ‘Een ge-
sprek met een verstandig persoon 
over een ertoe doend boek’.
2x30’

Lees Dees
In de podcast Lees Dees be-
spreekt Anton de Goede maan-
delijks een bijzonder boek uit de 
twintigste eeuw met journalisten, 
vertalers, lezers en critici. De 
boeken die Lees Dees behandelt, 
komen voort uit Schwob: een 
reeks boeken gecureerd door tien 
uitgeverijen en honderd boek-
handels, die zo bijzondere maar 
niet nieuwe, onontdekte boeken 
onder de aandacht brengen. 
15-02-2019, 7x25’ 

Mijn vader is een afhaalchinees
Journalist Felicia Alberding gaat 
op zoek naar de verhalen achter 
Neerlands grootste culinaire hits 
van buiten onze grenzen. Een 
podcast waarin ze eten als smeer-
middel van onze samenleving on-
der de loep neemt. Is onze maag 
soms toleranter dan ons hoofd?
19-06-2019, 3x30’ 

De moord op Patrick
Op Tweede Kerstdag 2002 wordt 
een 36-jarige tennisleraar ‘s och-
tends dood gevonden in zijn ap-
partement. Hij is vermoord. Twintig 
rechercheurs worden op de zaak 
gezet. Vijftien jaar later is de moord 
op Patrick van der Bolt nog steeds 
niet opgelost. Sanne Boer duikt in 
het leven van Patrick en ontdekt 
dat niets is wat het lijkt. 
19-01-2019, 3x40’ 

Parel Radio
In Parel Radio hoor je de mooiste 
radioverhalen uit het archief van 
de NPO, met de nadruk op radio-
drama en documentaires. Stef 
Visjager stelt Parelradio samen en 
presenteert.
52x60’ 

Presidential podcast
VPRO-presentator Chris Kijne 
en NRC-correspondent Guus 
Valk maken een tweewekelijkse 
podcast. Ze bespreken het laatste 
nieuws rond de nieuwe Ameri-
kaanse president, Donald Trump. 
De podcast wordt gemaakt door 
de redactie Bureau Buitenland, 
maar is geen onderdeel van het 
programma.
08-01-2019, 22x30’ 

Psychocandy
Na 25 jaar keert VPRO-legende 
Lotje IJzermans terug als radio-dj 
in een podcast vol alternatieve 
muziek van toen en van nu.
27-06-2019,  x45’ 

Radio Bergeijk - 10 jaar later
Welkom terug bij Radio Bergeijk in 
een nieuw jasje. Dat zit natuurlijk 
weer als gegoten. Ook dit keer 
weer veel studiogasten, reporta-
ges, vaste rubrieken en oude en 
nieuwe bekenden en natuurlijk de 
vaste gastheren Toon Spooren-
berg (Pieter Bouwman) en Peer 
van Eersel (George van Houts).
31-08-2019, 30x15’ 



producties 2019 (16/17)

Radio Cinema
Wekelijkse filmpodcast van de 
redactie van Nooit Meer Slapen, in 
samenwerking met VPRO Cinema. 
Pieter van der Wielen en filmjour-
nalist Maartje Willems in gesprek 
over de laatste films.
05-02-2019, 52x15’ 

Stadsastronaut
Driedelige podcast op basis van 
de theatervoorstelling ‘Stads-
astronaut, een handleiding voor 
de toekomst’ van Marjolijn van 
Heemstra.
07-12-2019, 3x26’ 

VPRO Tegenlicht Future Shock
Tweewekelijkse podcast waarin 
wordt doorgepraat over Tegen-
licht-uitzendingen.
26x30’ 

VPRO Zomergasten podcast
Geen Zomergasten-talk, maar 
wel houdbare audio waarin je het 
gesprek kan terugluisteren. Tom 
Klaassen praat de stukken met de 
fragmenten aan elkaar. 
31-07-2019, 6x90’ 

Waarom?
Mei 1997. De 18-jarige Bjorn is al 
een week verdwenen. Wij, zijn 
scoutsvrienden en zijn familie 
vragen ons af waar hij is, maar we 
zijn niet in paniek. Het is niet de 
eerste keer dat Bjorn op avontuur 
trekt. Bjorn blijkt op stap met 
een zekere Tom. Ze sloten een 
pact om samen uit het leven te 
stappen. Tom overleeft de poging, 
Bjorn niet. Twintig jaar later, ga ik, 
Eva Moeraert, op zoek naar het 
echte verhaal achter deze zelf-
moord. 
18-04-2019, 7x30’ 

Yous en Yay: New Emotions
Elke maand spreken Sef en Fabe-
ryayo héél lang met een interes-
sant iemand bij hen in de studio.
01-01-2019, 12x60’ 

Podcast
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VPRO Koos podcast
Wie eenmaal het podcastvirus 
te pakken heeft, wil alleen maar 
méér horen. Maar waar ontdek 
je luistermateriaal? Daar is nu 
een oplossing voor: VPRO Koos 
podcast.  Presentator Atze de 
Vrieze serveert je samen met Elja 
Looijestijn, podcast-expert van de 
VPRO Gids, de nieuwe ontdekkin-
gen en onmisbare klassiekers.
30’ 

Backspace 
Elja Looijestijn en Cecile Elffers 
nemen je mee over de elektro-
nische snelweg naar de tijd van 
langzame verbindingen en snel 
geld. Ze duiken in de geschiedenis 
van de baanbrekende websites 
Marktplaats, Ilse, Lexa en CU2, 
en spreken de mensen achter en 
voor de schermen. 
08-12-2019, 4x20’


