Buitenhof
Vanaf 27 augustus elke zondag om 12.10 uur.
Buitenhof is het wekelijkse politieke discussieprogramma met interviews, opinies en debat. Presentatie vanuit
BNNVARA: Paul Witteman.
Buitenhof is een coproductie van BNNVARA, AVROTROS en VPRO.
De Wereld Draait Door
Vanaf 4 september elke werkdag om 19.00 uur.
Live programma vanuit Amsterdam met actuele gasten uit de politiek, wetenschap, sport, cultuur en media. Met
optredens, opmerkelijke tv-fragmenten en Lucky TV. Presentatie: Matthijs van Nieuwkerk.
Pauw
Vanaf 4 september elke werkdag om 23.00 uur.
Late night talkshow met Jeroen Pauw, live vanuit Amsterdam.
Kanniewaarzijn
Vanaf 5 september elke dinsdag om 22.20 uur.
Het informatief-satirische programma Kanniewaarzijn is terug. En zoals altijd is Astrid Joosten de presentator.
Kanniewaarzijn neemt bedrijven, overheden en instellingen op de hak die knoeiwerk of regelrechte wanprestaties
leveren en nagelt ze met villeine sketches aan de schandpaal. Tegelijkertijd probeert het programma mensen
daadwerkelijk te helpen. Alle sketches zijn gebaseerd op werkelijk gebeurde absurde verhalen.
In Kanniewaarzijn wordt Astrid Joosten ondersteund door de bekende acteurs Plien van Bennekom, Annick Boer en
Leo Alkemade. En dit seizoen is ook Pierre Bokma aan het team toegevoegd!

Hotel Sophie
Vanaf 7 september elke donderdag om 22.15 uur.
Sophie Hilbrand ontvangt gasten in haar hotel om te praten over seksualiteit anno 2017. Een onderwerp waar we
doorgaans maar moeilijk over praten. In de intieme setting van het hotel wordt er een open gesprek gevoerd rondom
het thema dat die week centraal staat. De ene aflevering gaat over seksualiteit en opvoeding; een andere aflevering
draait om culturele verschillen en seksualiteit. Verschillende gasten checken elke week in om te praten over een
onderwerp dat ons allemaal bezighoudt: seks.
Hotel Sophie is een coproductie van BNNVARA en Witte Geit.
Kassa
Vanaf 9 september elke zaterdag om 19.05 uur.
Kassa is hét consumentenprogramma dat je niet mag missen. Elke zaterdagavond live met relevante, actuele en
creatieve reportages, spannende confrontaties en handige tests. Kassa geeft niet op als het moeilijk wordt, graaft
dieper en legt ingewikkelde zaken eenvoudig uit. Presentatie: Brecht van Hulten.

Dwars Door De Week
Vanaf 16 september elke zaterdag om 21.40 uur.
Satire op de zaterdagavond! Sophie Hilbrand speelt met twee bekende gasten een nieuwsquiz waarin de
opvallendste gebeurtenissen van de afgelopen week worden besproken aan de hand van sketches, filmpjes en
imitaties. Met medewerking van onder anderen Paul Groot, Owen Schumacher, Roel Bloemen en Tim Kamps.
Dwars Door De Week is een coproductie van BNNVARA en Human Factor.

KUYT
Op zondag 15 oktober om 21.20 uur.
Documentaire.
Voor Dirk Kuijt was het voetbaljaar 2016-2017 het jaar van z’n leven. Met een hattrick schoot hij zijn club Feyenoord
op de laatste competitiedag naar het eerste kampioenschap in 18 jaar. Maar de weg naar die gouden zondag 14 mei
was geen makkelijke. Aanvoerder Kuijt verloor z’n basisplaats en belandde tot z’n grote teleurstelling op de bank.
Tijdens die turbulente tijd werden Kuijt en zijn gezin van dichtbij gevolgd door documentairemaakster Deborah van
Dam. Ze filmde de voetballer tijdens de wedstrijden, tijdens de invalbeurten en tijdens de uren op de reservebank.
Ook volgde ze hem thuis, bij zijn vrouw Gertrude en z’n kinderen en reisde ze met hem mee naar z’n oude club
Liverpool.
KUYT is een coproductie van BNNVARA en De Haaien.
Het Instituut
Vanaf 19 oktober elke donderdag om 21.30 uur.
Joep van Deudekom en Rob Urgert sluiten in deze serie honderd mensen een week lang op in een voormalige kazerne
in Ede en onderwerpen hen aan wetenschappelijke experimenten. Afgesloten van de buitenwereld krijgt deze
doorsnee van de Nederlandse samenleving een week lang een gelijke behandeling: dezelfde kleding, hetzelfde eten,
eenzelfde slaapplaats. De honderd deelnemers worden mentaal bijgestaan door Sophie Hilbrand. In deze nieuwe
reeks: wie zijn wij Nederlanders eigenlijk? Hoe verschillend en hoe gelijk zijn we? Hoe tolerant en hoe beïnvloedbaar?
En hoe reageren wij onder grote druk? Het Instituut: een paradijs voor menig wetenschapper, een onvergetelijke
ervaring voor elke deelnemer.
Het Instituut is een coproductie van BNNVARA en de NTR.

De Kwis
Vanaf 4 november elke zaterdag om 21.30 uur.
De Spannende Toon. De Wie-Heeft-Er-Wat-Over-Wie-Gezegd-vraag. En het inmiddels legendarische onderdeel De
Lopende Band. De meest gevreesde kwismasters van Nederland slijpen hun messen voor het negende seizoen van
De Kwis. Joep van Deudekom, Rob Urgert, Niels van der Laan en Jeroen Woe onderwerpen hun gasten weer aan
opdrachten, satirische weekoverzichten en muzikale parodieën. De bekende Nederlander die dat wekelijks voor z'n
kiezen krijgt, wordt bijgestaan door gastheer Paul de Leeuw. Vorig jaar won De Kwis het prestigieuze TV-Beeld voor
Beste amusement. Eerder werd De Kwis ook genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. Het programma wordt
geschreven door de vier kwismasters, samen met schrijver Edo Schoonbeek en eindredacteur Hans Riemens.
De Kwis is een coproductie van BNNVARA en Medialane.
DWDD University: Symmetrie - door Robbert Dijkgraaf
Op vrijdag 24 november om 20.30 uur.
Professor Robbert Dijkgraaf is terug met een gloednieuwe DWDD University. In een live hoorcollege spijkert hij
ditmaal onze kennis bij over symmetrie.

Over Mijn Lijk
Vanaf 30 november elke donderdag om 22.20 uur.
Valerio Zeno volgt een jaar lang vijf ongeneeslijk zieke jongeren. Ze weten dat ze in de laatste fase van hun leven
zitten en willen er daarom alles uit halen wat er in zit. Terwijl ze vechten tegen hun ziekte proberen ze optimaal te
genieten van de mooie momenten.
Over Mijn Lijk is een coproductie van BNNVARA en Skyhigh TV.
Sint & De Leeuw
Op dinsdag 5 december om 20.30 uur.
Traditiegetrouw bezoekt Sinterklaas op het heerlijk avondje Paul de Leeuw. In het speciale programma 'Sint & De
Leeuw' maken Paul en Sint er een vrolijke bonte avond van met diverse gasten.
Sint & De Leeuw is een coproductie van BNNVARA en Medialane.

Nederland Vrijwilligersland
Op donderdag 7 december, Nationale Vrijwilligersdag.
Het reilen en zeilen van onze maatschappij drijft voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers. Samen met de
VS, Canada en de Scandinavische landen staat Nederland bovenaan als het gaat om het aantal vrijwilligers. Ook de
reeks bezuinigingen van de laatste jaren hebben veroorzaakt dat er vaak een beroep wordt gedaan op de
hulpvaardigheid van de Nederlander. Eén op de twee Nederlanders doet minimaal 1 x per jaar vrijwilligerswerk en
gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week hieraan.
Deze film, gemaakt door Michiel van Erp (Pretpark Nederland, MH17 het Verdriet van Nederland, Dit Zijn Wij), brengt
een ode aan de vrijwilligers. Wie zijn zij? Wat motiveert hen? En in hoeverre hebben anderen baat bij al die
activiteiten? Met humor en medeleven trekken tientallen landgenoten in deze documentaire aan ons voorbij. De film
is bedoeld om de kijker te inspireren en te motiveren: wat draag ik zelf bij aan onze samenleving?
Nederland Vrijwilligersland is een coproductie van BNNVARA en De Familie Film & TV.
DWDD University: Superzintuigen - door Freek Vonk
Op vrijdag 1 december om 20.30 uur.
Bioloog Freek Vonk is terug met een gloednieuwe DWDD University. In een live hoorcollege spijkert hij ditmaal onze
kennis bij over superzintuigen.

Freek naar de Haaien
Kerstvakantie 2017.
In 2015 werden er over de hele wereld acht mensen gedood door een haai. Andersom worden er jaarlijks ongeveer
100 miljoen haaien gedood door mensen, om hun vinnen in de soep te doen. Dat zijn drie haaien per seconde. Op een
gruwelijke manier. Als het zo doorgaat, is de haai binnen twintig jaar uitgestorven. In vier afleveringen duikt Freek
Vonk in de wereld van de haai. Hij belicht de unieke biologie van dit dier, onderzoekt waarom we er zo bang voor zijn
en volgt het spoor van de haaienvinnenhandel: van het slagveld op zee bij Costa Rica tot de illegale handel in Taiwan.
Hij ontmoet haaienonderzoekers, haaienslachtoffers en de haaien zelf, als hij met ze gaat duiken. Tijdens zijn reis
werd Freek gebeten door een rifhaai. Normaal een ongevaarlijke haai voor mensen, maar toch ging het mis.
Freek naar de Haaien is een coproductie van BNNVARA en Second Nature.

Oudejaarsconference Youp van ‘t Hek
Op zondag 31 december om 20.30 uur.
Er zijn weinig artiesten die avond aan avond met zoveel plezier naar hun werk gaan als Youp van ‘t Hek. Hij reist al
veertig jaar fluitend door Nederland en Vlaanderen. Met maar één doel: mensen een prachtige avond bezorgen. Niks
meer, niks minder. Eind 2017 speelt hij zijn negende oudejaarsconference met de titel Een vloek en een zucht. Waar
die over zal gaan? Het jaar is nog jong, maar de namen Trump en Henk Krol zullen zeker een keer vallen. Eén ding
staat vast: er zal gelachen worden. Hard en veel. Waarom? Omdat Youp daarvoor op de wereld is. Wie dat zegt? Youp!
Floortje Naar Het Einde Van De Wereld
Voorjaar 2018.
Floortje Dessing reist naar de verste uithoeken op aarde om mensen te bezoeken die een bijzonder bestaan leiden.
Ze ervaart hoe het is om op zo’n ongewone plek te wonen door mee te draaien in hun dagelijkse leven. Ze gaat onder
andere naar Colombia waar een vrouw al meer dan dertig jaar in de wildernis woont en daar een leefgemeenschap
heeft opgezet. Zij heeft daar twee kinderen grootgebracht die daar nu van afgekeerd zijn en in de grote stad wonen.
Floortje keert met een van de dochters terug naar de plek waar ze is opgegroeid.
Cabaret op NPO 1
02-09-2017 om 20.25 uur
09-09-2017 om 20.25 uur
Datum volgt.
Datum volgt.
Datum volgt.

Theo Maassen: VANKWAADTOTERGER
Youp van ’t Hek: Licht
Erik van Muiswinkel: De Olieworstelaar
Lenette van Dongen: Tegenwind
Lebbis: De Paardenpoetser

Vroege Vogels
Vanaf 22 augustus elke dinsdag om 19.20 uur.
Menno Bentveld en Milouska Meulens brengen kleine, grote, mooie en nieuwsgierige verhalen uit de natuur.
Per Seconde Wijzer
Vanaf 4 september elke maandag tot en met donderdag om 19.50 uur.
Twee kandidaten testen hun kennis onder hoge druk in de verschillende categorieën. Hoe zetten zij hun jokers in?
Hoeveel rondes houden de spelers het vol en met welk bedrag gaan zij uiteindelijk naar huis? Met elke dag aan het
begin van de uitzending de kijkersvraag. Presentatie: Kees Driehuis.
Groen Licht
Vanaf 4 september elke maandag om 19.20 uur.
Wekelijks journalistiek reportageprogramma met Milouska Meulens en Elena Lindemans over groene feiten en
fabels. Ook dit jaar kijken de presentatoren weer bij BN’ers in de keuken in de rubriek ‘Wat ligt er op je bord?’ en
beantwoorden zij hun prangende vragen. In dit nieuwe seizoen test Groen Licht wekelijks welke groene gadgets er
allemaal op de markt zijn en wat je er mee kunt (of niet).

2 Doc: Jesse
Op maandag 4 september om 21.00 uur.
Een film - van binnenuit - over de politieke campagne van een jonge lijsttrekker, die gaat voor politieke winst en
wordt geconfronteerd met persoonlijk verlies.
De documentaire Jesse laat fractievoorzitter Jesse Klaver zien middenin de spannende verkiezingsstrijd van
GroenLinks. In nog niet eerder vertoonde beelden zien we van dichtbij hoe Jesse met zijn team debatten voorbereidt
en kleine overwinningen viert.
Naast zijn directe collega’s houdt Jesse ook zijn familie dicht bij zich tijdens de campagne; echtgenote Jolein reist mee
en na elk optreden belt hij met zijn moeder Marcella, die hem onvoorwaardelijk steunt. Sinds Jesse’s aantreden stijgt
GroenLinks in de peilingen en zijn beweging krijgt duizenden jongeren op de been. Maar met zijn populariteit neemt
ook de kritiek toe: Jesse Klaver is te jong en onervaren. Hij is niet authentiek en gedraagt zich als een popster, niet als
politicus.
Op de verkiezingsavond behaalt GroenLinks een historische winst. Achter de schermen is Jesse teleurgesteld, want
hij weet dat zijn gedroomde kabinet er niet zal komen. Terwijl Jesse midden in de formatie zit, krijgt hij een enorme
klap te verwerken wanneer zijn moeder plotseling overlijdt.
Een jaar lang was filmmaker Joey Boink ‘beeldvoerder’ voor GroenLinks-politicus Jesse Klaver. Als lid van het
kernteam van de campagne ontstaat er een hechte band tussen Joey en Jesse. Joey besluit een documentaire te
maken over Jesse en de campagne, en laat de camera een jaar lang achter de schermen doordraaien.
2Doc: Jesse is een coproductie van BNNVARA en DOXY Films.

CHE: Leven en Erfenis van een Revolutionair
Vanaf 6 september elke woensdag om 21.40 uur.
Vierdelige documentaireserie.
Op 9 oktober 2017 is het precies vijftig jaar geleden dat een van de iconen van de twintigste eeuw werd geëxecuteerd:
Che Guevara. Voor de een is hij een koelbloedige moordenaar, voor de ander een heilige van mythische proporties.
Maar wie is die man achter de mythe?
Erik Dijkstra reist in de voetsporen van Che, dwars door Zuid-Amerika, langs plekken waar Che zijn idealen vorm
kregen. Hij spreekt familie, vrienden én vijanden van Che en bezoekt mensen die zich tot op de dag van vandaag door
hem laten inspireren in hun strijd voor verandering.
CHE: Leven en Erfenis van een Revolutionair is een coproductie van BNNVARA en ICU Documentaries.
2 voor 12
Vanaf 8 september elke vrijdag om 20.30 uur.
Kennisquiz onder leiding van Astrid Joosten waarin twee duo’s twaalf vragen voorgeschoteld krijgen. De quizvragen
gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen en de antwoorden geven een sleutel tot het vormen van een
twaalfletterwoord, dat uiteindelijk de oplossing van de quiz is.
ZEMBLA
Vanaf 13 september elke woensdag om 21.15 uur.
Opiniërende onderzoeksjournalistiek in actuele documentaires, met spraak- en nieuwsmakende onderwerpen. Ieder
jaar weer stelt ZEMBLA misstanden aan de kaak. Zo haalden afgelopen seizoen de uitzendingen over het gevaar van
rubberen kunstgraskorrels én over de werkwijze van de revalidatie-instelling Ciran het landelijke nieuws.

De Verdediging
Vanaf 4 oktober elke woensdag om 20.30 uur.
Ruim anderhalf jaar lang volgde regisseur Monique Nolte dé strafpleiters van het spraakmakende advocatenkantoor
Ficq & Partner Advocaten. Dit vierluik biedt een kijkje achter de schermen van de Nederlandse top in
strafrechtadvocatuur. De clientèle varieert van de toyboy die de val van Onno Hoes inzette tot en met Dino Soerel in
de spraakmakende Passagezaak. Ook de eerste strafzaak tegen de tabaksindustrie vormt een rode draad in de serie.
De vennoten en hun jongere collega-advocaten op kantoor vormen een hecht team dat in verschillende constellaties
samenwerkt in vaak grote, spraakmakende zaken rond criminelen.
De Verdediging is een coproductie van BNNVARA en Sarphati Media.
Hollands Hoop II
Vanaf 4 november elke zaterdag om 20.25 uur.
In het eerste seizoen van de dramaserie Hollands Hoop maakten we kennis met een forensisch psychiater met een
burn-out (Marcel Hensema), die op een kruispunt in zijn leven staat. Hij rolt in de wiethandel als hij het boerenbedrijf
van zijn vader erft, dat een front voor een criminele organisatie blijkt te zijn.
In seizoen 2 heeft Fokke de zieltogende boerengemeenschap omgetoverd tot een welvarende mini-maatschappij
door een clandestiene wiet-coöperatie te stichten. Maar leider worden is één ding, leider blijven is iets geheel
anders…

Met in de hoofdrollen: Marcel Hensema, Kim van Kooten, Martijn Lakemeier, Peter Van Den Begin, Nicola Djuricko en
Hadewych Minis. Acteurs Gaite Jansen, Camilla Siegertsz en Jonas Smulders maken hun entree. Franky Ribbens
schrijft wederom het scenario en de regie is opnieuw in handen van Dana Nechushtan.
Hollands Hoop is een coproductie van BNNVARA en de NTR.
Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble
Op vrijdag 1 januari om 19.20 uur.
Wie in Nederland bij het Nieuwjaarsconcert denkt aan mannen in ongemakkelijke zwarte pakken en een Weense
wals, kent de Nieuwjaarstraditie van het Nederlands Blazers Ensemble niet. Nog wat bleekjes vanwege
Oudejaarsnacht blazen de Blazers het publiek op 1 januari in het Concertgebouw in Amsterdam het nieuwe jaar in. Ze
zorgen voor verrassing, verrukking en ontroering met jonge talenten en muzikanten uit dichtbije en verre streken.

In het spoor van IS
Najaar 2017.
Tweedelige documentaireserie.
Documentaire-tweeluik over de opkomst van Het Kalifaat. Sinan Can reist langs verschillende sleutelplaatsen in de
geschiedenis van IS. We leren over de oorzaken van het succes van deze beruchte terreurgroep en kijken naar de
toekomst: wat gaat er gebeuren als IS verslagen wordt?
Een paar jaar geleden waren ze daar ineens: de zwarte vlaggen van Islamitische Staat. Eén van de meest gruwelijke
terreurorganisaties uit de recente geschiedenis, maar ook een van de meest succesvolle. In korte tijd wist IS een
gebied met meer dan tien miljoen inwoners te veroveren en een eigen Islamitische Staat uit te roepen: Het Kalifaat.
Waar kwamen deze mensen vandaan? Sinan volgt het spoor van IS en reist naar het hart van het conflict.

Het Schoonmakersparlement
Najaar 2017.
Documentaire.
In 2010 maakte Nederland de langste staking mee sinds 1933. De Nederlandse schoonmakers legden het werk neer,
en werden zichtbaar voor iedereen. Ze richtten na deze actie een eigen parlement op: 75 schoonmakers die voortaan
hun belangen behartigen.
In Het Schoonmakersparlement volgt Leon Verdonschot drie schoonmakers (Nadine, Tim en Khadija) een jaar lang
tijdens hun werk, thuis en tijdens parlementszittingen en acties, op weg naar een nieuwe CAO. Een uniek document
van ware emancipatie.
Het Schoonmakersparlement is een coproductie van BNNVARA en Hans Heijnen Films.

Verlaten
Kerst 2017.
Het documentaire-tweeluik Verlaten gaat over mannen en vrouwen die na een langdurige relatie door hun partner
zijn verlaten. Ze vertellen indringend over hun ongeloof, boosheid, onbegrip en verdriet. En over de consequenties.
Tegenover hun geschiedenissen staat het verhaal van een vrouw die zelf man en kinderen verliet toen ze verliefd
werd. Wat waren de consequenties van haar keuzes?
Een film in twee delen over liefdesverdriet en ‘heimwee naar de toekomst’, gemaakt door Hetty Nietsch.

Broeders
Voorjaar 2018.
In het tweeluik Broeders reizen Hassan (Ahmed Akkabi) en Mourad (Walid Benmbarek) af naar Syrië om hun vermiste
broer Yasin (Bilal Wahib) op te sporen. Terwijl ze het spoor van Yasin proberen te volgen door Jordanië en Syrië raken
Hassan en Mourad ongewild betrokken bij het Syrische conflict. Uiteindelijk veranderen door de zoektocht hun visies
op elkaar, hun afkomst en zichzelf. Zal dit de broers, ondanks de confrontatie met de gruwelen van de oorlog, dichter
bij elkaar brengen en zal daarmee ook het uiteengevallen gezin worden herenigd? Of heeft de oorlog onherstelbare
wonden geslagen?
Broeders is een coproductie van BNNVARA en Corrino Media Group.

Groeten uit Holland
Voorjaar 2018.
We kennen ze allemaal; vrouwen van middelbare leeftijd met een hoofddoek op, schuifelend door de straat, driftig
pratend met elkaar, vaak in eigen taal. Maar wat weten we eigenlijk van ze? Door met ze naar nieuwe plekken in
Nederland te reizen leren we de moeders in deze vrolijke zesdelige serie kennen; maar door hun originele kijk op
dingen leren we ook onszelf een beetje beter kennen.
Groeten uit Holland is een coproductie van BNNVARA en TV Affairs.

Donordrama
Voorjaar 2018.
In Nederland is er nog steeds een groot tekort aan donoren. In tegenstelling tot andere Europese landen weigert onze
overheid de wetgeving rondom orgaandonatie aan te passen. Het gevolg is dat jaarlijks veel mensen sterven door de
lange wachtlijsten waarop ze terecht zijn gekomen.
In deze documentaire laten we zien dat de nood soms zo hoog wordt, dat het niet gek is dat er jaarlijks wereldwijd
zo’n 10.000 mensen besluiten om illegaal een nier te kopen. We duiken het illegale circuit in en proberen zelf een nier
te kopen.
We hopen op deze manier de politiek en samenleving te kunnen laten zien met welk gruwelijk dilemma nierpatiënten
worstelen; illegaal een nier kopen in een derdewereldland of sterven, dat is de vraag. Of moeten de regels rondom
orgaandonatie worden aangepast?
Donordrama is een coproductie van BNNVARA en De Familie Film & TV.

3 op Reis
Vanaf 27 augustus elke zondag om 19.50 uur.
Hoe is het om in de Ierse wildernis je eigen hut te bouwen? Hoe beleven de bewoners van Groenland de gevolgen van
de temperatuurstijging? En hoe is het om bij de mensen thuis in Guatemala te slapen? In het nieuwe seizoen van 3
op Reis reizen Chris Zegers, Maurice Lede, Geraldine Kemper, Nienke de la Rive Box en Evi Hanssen weer de hele
wereld over en zoeken ze de antwoorden op al dit soort vragen. Ook nemen ze de kijker meer dan ooit mee in hun
eigen reisverhalen, wijken ze af van de standaard routes en komen ze in onverwachte situaties terecht.
Sluipschutters
Vanaf 27 augustus elke zondag om 21.20 uur.
Het derde seizoen van Sluipschutters is er! Acteurs Leo Alkemade, Bas Hoeflaak, Jochen Otten en Ronald Goedemondt
kruipen weer in de huid van ontelbaar veel nieuwe karakters. Van extreem rechts tot multi-culti, van sukkels tot
helden en alles daartussen. Skaters, skileraren, paardrijders, figuurschaatsers, festivalgangers en corpsballen: De
meest kleurrijke types passeren in een moordend tempo de revue. Je betreedt bij het kijken van Sluipschutters een
parallel universum waarin een herkenbare burgerlijke realiteit op z'n kop wordt gezet. Door de sneltreinvaart waarin
dit gebeurt wordt het deel van je hersenen wat het allemaal in twijfel trekt uitgeschakeld. Kijken dus! Met je helm op,
want de sketches vliegen je om de oren.
Sluipschutters is een coproductie van BNNVARA en BlazHoffski.
First Dates (NL)
Vanaf 29 augustus elke dinsdag om 21.15 uur.
Het ‘First Dates’ restaurant opent voor de tweede keer haar deuren in Nederland. In dit unieke restaurant eten en
flirten uitsluitend singles. In iedere aflevering zien we vrijgezellen die dromen van een geschikte partner. Is het liefde
op het eerste gezicht? En wie vindt de perfecte match? Of zitten de koppels al tijdens het voorgerecht hun socials te
checken? De eerste indruk kan bedrieglijk zijn. Vaak zit er meer verscholen achter een sexy uiterlijk. In de gesprekken
in het restaurant leggen de daters hun ziel op tafel en geven zich bloot. De kandidaten die meedoen zijn van alle
leeftijden en seksuele voorkeuren. Hartverwarmende én gênante ontmoetingen, alles komt voorbij in het nieuwe
seizoen.
First Dates is een coproductie van BNNVARA en Warner Bros.
Spuiten en Slikken
Vanaf 29 augustus elke dinsdag om 22.10 uur.
Undercover ritalin scoren in de universiteitsbieb, seksen met vreemde mannen als werk, feesten op illegale raves en
straatracen tot de politie komt: het enige programma waarbij dit allemaal kan is weer terug op de buis! Elke week
staan Tim Hofman, Gwen van Poorten, Emma Wortelboer, Sahil Amar Aïssa en Jurre Geluk voor je klaar en trekken ze
je uit je dinsdagdip met wijze drugslessen en de sappigste seksverhalen.

Risky Rivers
Vanaf 4 september elke maandag om 20.25 uur.
Wat gebeurt er wanneer twee bekende Nederlanders onervaren een boot instappen, de peddels pakken en samen
een stroomversnelling induiken? In Risky Rivers gaan de kandidaten er vol voor. Van de gevaarlijke wildwaterrivieren
in Nepal en Bosnië, tot het onbegaanbare junglewater in Suriname en van een rivier vol wildlife in Oeganda tot de

zwaarbevuilde stadsrivier van Manilla. Tussen de spectaculaire stroomversnellingen en watervallen door ontstaan
er pittige confrontaties en diepgaande gesprekken, waarbij de emoties en frustraties soms hoog oplopen.
Naast de vier al bekendgemaakte BN’er koppels Maxim Hartman en Ryanne van Dorst, Waldemar Torenstra en
Martijn Fischer, Christina Curry en Yuri van Gelder en Evgeniy Levchencko en Inge de Bruijn, stappen ook Kim
Feenstra en Dave Roelvink, Fred van Leer en Immanuelle Grives, Bobbi Eden en Mark Tuitert en Monic Hendrickx en
Susan Visser samen in het bootje.

Misbruikt
Vanaf 5 september elke dinsdag om 21.15 uur.
Geraldine Kemper maakt met vier slachtoffers van seksueel misbruik een reis door het verleden: 'een trip down
memory lane'. Deze reis is voor ieder van deze vrouwen verschillend: sommigen zijn op zoek naar antwoorden,
inzichten of erkenning en anderen willen de dader confronteren met de gevolgen van het misbruik. De reis is
gebaseerd op een therapievorm om seksueel misbruik te verwerken. Het idee daarbij is dat je je angsten onder ogen
komt, zodat je er uiteindelijk beter mee kan omgaan. Vier vrouwen durven dit aan en hun verhalen laten het verdriet
en de verbazing, boosheid en bewondering, horror en hoop zien waar slachtoffers van seksueel misbruik mee te
maken krijgen. Vier verhalen van vier krachtige vrouwen die door deze reis hopen het misbruik enigszins te kunnen
verwerken en een beter leven te kunnen gaan opbouwen.
Misbruikt is een coproductie van BNNVARA en Zodiak.

Jan de Belastingman
Vanaf 7 september elke donderdag om 20.55 uur.
Van Starbucks tot Ikea, van Lionel Messi tot Jackie Chan: met slimme trucs weten ze miljarden euro's uit de vingers
van de fiscus te houden. Maar wie betaalt de rekening? Jan Versteegh zoekt tot op de bodem uit hoe grote bedrijven
belasting ontwijken. Samen met een aantal ondernemers die zich bij hem aansluiten, kijkt hij of zij ook op volkomen
legale wijze belastingvrij door het leven kunnen gaan.
Jan de Belastingman is een coproductie van BNNVARA en Dahl TV.

De Familierechercheur
Vanaf 15 september elke vrijdag om 21.20 uur.
Zesdelige documentaireserie.
Hoe sta je een moeder bij die net heeft gehoord dat haar dochter levend is begraven? Wat als de dader zich onder de
nabestaanden begeeft? Hoe vertel je dat degene die je vader doodsloeg, binnenkort weer vrijkomt? In de zesdelige
documentaireserie De Familierechercheur geven familierechercheurs een exclusieve inkijk in hun werk. Zij
balanceren vaak tussen twee verschillende werelden met aan de ene kant het verdriet, de woede en soms zelfs haat
van de nabestaanden en aan de andere kant hun collega’s van het onderzoeksteam die er alles aan doen om de dader
te pakken.
De Familierechercheur is een coproductie van BNNVARA en Posh Productions.
Van God Los IV
Vanaf 18 september elke maandag om 21.15 uur.
Gewelddadige misdrijven komen gevaarlijk dichtbij in de serie Van God Los. Hoe raakte het slachtoffer verzeild op de
onheilsplek? Waarom kruisten de paden van de betrokkenen? En hoe komt iemand tot zo'n verschrikkelijke daad? De
kijker wordt geconfronteerd met verhalen die zijn geïnspireerd op waargebeurde misdrijven. Vanuit het perspectief
van de dader en het slachtoffer. Geen feitelijke reconstructies die zoeken naar de koude feiten, maar
gedramatiseerde verhalen die het misdrijf een gezicht geven. Iedere aflevering is een op zichzelf staand verhaal met
een andere cast en van andere makers.

Aflevering 1
Scenario: Reint Schölvinck // Regie: Michiel ten Horn // Cast o.a.: Henry van Loon, Martin van waardenberg, Dominik
groot (Mr. Polska)
Aflevering 2
Scenario: Thomas van der Ree // Regie: Aaron Rookus // Cast o.a.: Martijn Fischer
Alevering 3
Scenario: Jolein laarman // Regie: Urszula Antoniak en Giancarlo sanchez // Cast o.a.: Mustafa Duygulu en Ricky
Koole
Aflevering 4
Scenario: Oscar van Woensel // Regie: Arne Toonen // Cast o.a.: Imanuelle Grives, Maartje Remmers en Benja
Bruijning
Van God Los is een coproductie van BNNVARA en Pupkin.
3 op Reis Midweek
Vanaf 16 oktober elke werkdag om 19.50 uur.
Na een succesvolle zomerstart gaan de BNNVARA-presentatoren Filemon Wesselink, Gwen van Poorten, Lex Uiting,
Kaj van der Ree, Sahil Amar Aïssa en Maurice Lede weer op zoek naar de tofste bestemmingen. Een dagelijks
‘wegdroomprogramma’, waarbij iedere week een nieuw reisavontuur van een BNNVARA-presentator wordt gemixt
met fragmenten uit de beste binnen- en buitenlandse reisprogramma’s.
Rare Jongens
Vanaf 30 oktober elke maandag om 21.25 uur.
Voorgezeten door Valerio Zeno gaan twee teams van Rare Jongens de strijd met elkaar aan. Samen zoomen ze in op
7000 jaar malligheid van de mens. Het leger Rare Jongens bestaat uit Nabil Aoulad Ayad, Jelle de Beule, Rob
Scheepers, Fuad Hassen, Martijn Hillenius en Jasper van der Veen. In wisselende samenstelling proberen zij elkaar
wekelijks te overtreffen onder leiding van teamcaptains Leo Alkemade en René van Meurs. Legendarische legendes
worden ontkracht of de wereld in geslingerd, unieke historische foto’s worden geduid en de Rare Jongens gaan
wekelijks op onderzoek uit. Hoe rook het bijvoorbeeld in de kleedkamer van het Nederlands elftal van 1988? Werkt
het anti-dronkenschap middeltje dat de Romein Plinius de Oude ooit bedacht? En hoe effectief is het
schoonheidsgeheim van Cleopatra, een maskertje van krokodillenpoep en ezelinnenmelk? Precies die vragen die je
geschiedenislessen op school wél interessant hadden gemaakt.
Rare Jongens is een coproductie van BNNVARA en Warner Bros.

Verkracht of niet?
Vanaf 31 oktober elke dinsdag om 21.15 uur.
In de driedelige serie Verkracht of niet? staat de vraag centraal of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend
gedrag. 14 Jongeren (7 meisjes en 7 jongens tussen de 18-28 jaar) verblijven in een landhuis en krijgen op waarheid
geïnspireerd drama te zien. De jongeren vormen een panel en discussiëren na het kijken over de vraag: is dit seksuele
gedrag acceptabel of gaat het een grens over? Was het een flirt of verkrachting? Halverwege de uitzending wordt
gestemd. Ook de kijkers kunnen meestemmen en hun mening geven. De Rutgers Stichting, het Openbaar Ministerie
en het Centrum voor Seksueel Geweld zijn bij de uitzendingen betrokken. Presentatie: Tim Hofman en Geraldine
Kemper.
One Night Stand
Vanaf 3 november elke vrijdag om 22.00 uur.
NTR, BNNVARA en de VPRO zenden zes nieuwe Nederlandse films uit, gemaakt door veelbelovende regisseurs en
talentvolle schrijvers. De films van 50 minuten – bekend onder de naam One Night Stand, één van de belangrijkste

filmprojecten voor filmmakers in Nederland - zijn vernieuwend, komisch en indringend. De titels van dit jaar zijn De
Dag dat mijn huis viel, Jungle, Gezichten, Malik, Limburgia en Avondland.
The Graham Norton Show
Vanaf 4 november elke zaterdag om 22.45 uur.
Iedere uitzending ontvangt komiek Graham Norton bekende namen op zijn rode bank. De show zit vol humor en
muzikale optredens. Een vast onderdeel is de befaamde ‘rode stoel’ waarin iemand uit het publiek plaats mag nemen
om zijn verhaal te vertellen.

3Lab: Helaas je bent het niet geworden
Op zondag 12 november om 23.30 uur.
Documentaire.
De 18-jarige Sofie wil graag op kamers in Amsterdam en moet daarvoor hospiteren. Steeds opnieuw moet ze de
bewoners van een studentenhuis ervan zien te overtuigen dat zij de meest geschikte kandidaat is voor de
vrijgekomen kamer. De concurrentie is moordend en de bewoners zijn meedogenloos. Wie worden door de groep
geaccepteerd en wie worden afgewezen? Hoe ver gaan de kandidaten? In de wereld van het hospiteren wordt het
uiterste gevraagd van iemands zelfbewustzijn. Wat doet dat proces van oordelen en beoordeeld worden met Sofie?

Kinderen voor Kinderen in Concert
Op vrijdag 17 november om 19.25 uur.
Monsters en engerds, spinnen en heksen: het wordt dit jaar lekker griezelen met Kinderen voor Kinderen! Gruwelijk
eng is de titel van de nieuwe 38e cd en het motto van de Kinderboekenweek 2017. De televisie-uitzending van het
concert waarbij de nieuwe liedjes van dit jaar worden gepresenteerd is op vrijdag 17 november om 19.25 uur. En er
zijn 2 herhalingen: op zaterdag 18 november om 11 uur (voorafgaand aan de intocht van de Sint) en op zondag 19
november om 17 uur. In de 7-delige serie Op weg naar Gruwelijk eng op Zapp worden de kinderen van het Koor gevolgd
in hun voorbereiding op weg naar het grote concert. Wat vinden zij spannend en eng? Wat vinden ze leuk en waar
dromen ze van? Te zien op de zaterdagochtend bij Zapp Live vanaf 30 september.

Jan wordt Vader
Vanaf 21 november elke dinsdag om 21.20 uur.
Jan Versteegh zoekt uit hoe hij de beste vader ter wereld kan worden. De presentator onderwerpt zich aan allerlei
voorbereidingscursussen, hij en zijn vriendin Dieuwertje spreken over het aankomende ouderschap en hij interviewt
bekende vaders over hun leven sinds ze een kind hebben. Of, nou ja, leven? Heb je eigenlijk nog wel een eigen leven
als je vader bent? Hoe zit het straks met die nachten? En hoe combineer je een kind in hemelsnaam met een carrière?
Een feest van herkenning voor alle ouders én bijna-ouders.

Shame/Fame
Op donderdag 23 november om 21.50 uur.
Documentaire.
Wie denkt dat de schandpaal iets uit de middeleeuwen is, heeft vast nog nooit op sites als Dumpert gekeken, waar
namen en shamen dagelijks duizenden kijkers trekt. Met dank aan de smartphone en het digitale tijdperk kun je je
aan andermans seks-, vecht-, en scheldpartijen vergapen. Alles onder het motto dat we hoeders zijn van de moraal.
Maar zijn we dat ook? Of zijn we slechts op zoek naar een minute of fame?
Wie zich ‘niet gedraagt’ wordt meedogenloos aan de digitale schandpaal genageld en beklad door anonieme,
ongeremde commentatoren. Uploaders van andermans meest gênante acties maken kans om in het centrum van de
aandacht te staan. Ze tellen de hits en de likes en wanen zich wereldberoemd op Dumpert. Aan de hand van Youtube-

en Facebook-hypes maakt regisseur Eef Hilgers een online gang langs gluurders, reaguurders en gedupeerden. Wat
voorheen onzichtbaar bleef brengt het internettijdperk immers onverbiddelijk in kaart: hoe mensen elkaar in het
openbare leven bekijken, becommentariëren en bekritiseren. Na afloop van de film praat Sophie Hilbrand na met
betrokkenen.
Ranking the Stars
Vanaf 3 december elke zondag om 21.50 uur.
Paul de Leeuw maakt zich op voor een nieuw seizoen van Ranking the Stars. Iedere week geven de tien BN'ers uit het
panel zich weer helemaal bloot. Wie beschikt over een gezonde dosis humor? En wie kan er scherp uit de hoek
komen? Ranking the Stars is een coproductie van BNNVARA en Medialane.
Rambam
Vanaf 4 januari elke donderdag om 21.55 uur.
De Rambammers pakken op eigenzinnige en creatieve wijze zaken aan die niet kloppen en slaan altijd met ongelijke
munt terug. Rambam is een coproductie van BNNVARA en CCCP.
Smeris IV
Vanaf 28 januari elke zondag om 22.00 uur.
In het vierde seizoen van Smeris lijkt de rust in Tilburg weer teruggekeerd. Willem (Dennis van de Ven) heeft de leiding
over het politiecorps van Marcel overgenomen en Theo (Jeroen van Koningsbrugge) en Maartje leiden een rustig
leven met kleine TJ. Maar nog voordat Willem gewend is aan zijn nieuwe functie als hoofd van de politie moet hij de
leiding nemen in een zaak waarin het verschil tussen het recht en rechtvaardigheid op scherp komt te staan en die
langzaam verandert in een spel op leven en dood. Smeris is een coproductie van BNNVARA en Pupkin.

3Doc: Nao ’t Zuuje
Rond Carnaval 2018.
In Nao 't Zuuje gaat Lex Uiting z'n jongensdroom in vervulling: hij wordt Prins Carnaval in zijn geboortestad Venlo. Hij
rekent af met alle vooroordelen (ordinair zuipen en vreemdgaan), die nog steeds over het traditionele volksfeest
bestaan en ondertussen wordt duidelijk dat de drie dolle dagen een veel grotere betekenis hebben voor een
samenleving beneden de grote rivieren.
Jeuk
Vanaf 8 april elke zondag om 22.00 uur.
Het nieuwe seizoen begint met een Thaise bruiloft en eindigt met een aanzoek tussen de Friese meren. Veel
romantischer wordt het niet, zou je zeggen. Maar dit is Jeuk: de meest schaamteloze en schaamtevolle comedy van
Nederland. En dus komen Thomas Acda, Peter Heerschop, Jelka van Houten en Rosa Reuten, samen met gastacteurs
als Ben Cramer, Eric Corton en Kim-Lian van der Meij, weer in de meest pijnlijke en gênante situaties terecht. Zo zijn
er kloppende koortslippen, striemende zweepslagen, groot geschapen ex-vriendjes, pornokijkende Tibetaanse
monniken en een hitsige clown op een kinderfeestje. En er zijn luiers. Volle, volwassen luiers. Maar verder is het heel
romantisch. Jeuk is een coproductie van BNNVARA en Kemna & Zonen.
Cabaret op NPO 3
03-09-2017 om 21.50 uur
10-09-2017 om 22.30 uur
17-09-2017 om 22.35 uur
Datum volgt.
Datum volgt.

NUHR: Draai het eens om
Patrick Laureij: Dekking Hoog
Peter Pannekoek: Zacht van Binnen
Rayen Panday: Niet Verder Vertellen
Eva Crutzen: Spiritus

#BOOS
Elke donderdag om 16.00 uur.
In #BOOS trekt Tim alle toeters, bellen en bombarie uit de kast. Omdat jij boos bent. En hij het voor je gaat fixen. En
waar je boos over mag zijn? Alles. Bijvoorbeeld dat je pakketje niet is aangekomen, je buurman z’n hond altijd voor
de deur laat poepen of je baas je zonder reden heeft ontslagen.

Drugslab
Elke vrijdag om 17.00 uur.
Drugslab is een educatief YouTube-kanaal over drugs. Rens Polman, Nellie Benner en Bastiaan Rosman proberen de
drugs uit die jij getest wil zien. Zij doen dit in de naam van de wetenschap, zodat ze kunnen laten zien wat de effecten
van drugs op het menselijk lichaam zijn. Je kunt ons laten weten welk type drug jij getest wilt zien door te reageren
in het reactiegedeelte onder de video of de hashtag #drugslab te gebruiken. Naast ons wekelijkse experiment
voorzien we je van informatie over veilig gebruik, veilige dosering, wat de effecten en risico’s zijn en enkele do’s en
don’ts als je drugs gebruikt. In de naam van de wetenschap!

Club HUB
Elke werkdag live van 16.00 uur tot 17.00 uur.
Club Hub is een plek waar alles samenkomt. Deze interactieve, dagelijkse liveshow is de nieuwe hangout voor alle
Nederlandse scholieren. Er is geen onderwerp dat niet wordt getackeld. En dan vooral met een grote nadruk op de
nieuwste, beste en lekkerste hap-slik-weg-content van de hele NPO. En dit nieuws geven we niet alleen door, we
maken het ook. Club Hub vindt parallel plaats op verschillende apparaten. Voor ieder wat wils, met volle inspraak
van de kijkers. Of streamers. Of chatters. Of gamers. Of… iedereen dus. Na Club Hub ben je weer helemaal up-to-date
over alles wat trending is!

Doe Iets! (voorheen Start Giving)
In het najaar op BNNVARA.nl.
In Doe Iets! volgt regisseur Marjan de Blok vier jonge moslima’s die tijdens de vluchtelingencrisis op Lesbos hulp
gaan verlenen, vanuit een diepgevoelde noodzaak. Hoe goed ze zich ook hebben voorbereid, ze komen terecht in
een totaal onverwachte, hectische wereld. Ter plekke worden ze geconfronteerd met de harde werkelijkheid, met
verdriet, maar ook met opluchting.
Onze hoofdkarakters hebben allemaal zo hun eigen drijfveren om mee te doen. Ruwweg komt het hierop neer: help
je mensen omdat zij het nodig hebben? Of doe je het omdat je het voor jezelf niet kan verantwoorden om niets te
doen? Kortom, doe je het voor jezelf of voor die ander? Dit universele dilemma vormt de diepere laag van deze film.
Doe Iets! is een coproductie van BNNVARA en De Haaien.

De Nieuws BV
Elke maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Spannende, opiniërende en humorvolle lunchshow op Radio 1, met politiek, cultuur, onderwijs, druktemakers, Het
Allerbeste en natuurlijk Roelof van de Redactie. Presentatie: Patrick Lodiers en Willemijn Veenhoven.
Topradio
Elke woensdagnacht van 02.00 tot 04.00 uur.
De populairste fragmenten van Radio 1, met Jurjen van den Bergh.

Bureau Sport
Elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur.
Elke vrijdagmiddag geven Frank Evenblij en Erik Dijkstra op geheel eigen wijze hun kijk op de afgelopen sportweek.
En blikken ze vooruit op het weekend dat komen gaat. Met iedere aflevering een stevig interview in de
“Verhoorwagen”, en ook de mystery-guest zal niet ontbreken.

De Nacht van de Radio
Elke vrijdagnacht van 02.00 tot 05.00 uur.
Nieuwe radio. Daar gaat het programma De nacht van de radio om. Malou Holshuijsen geeft makers met een goed
idee een platform. Je hoort nieuwe formats, nieuwe onderwerpen en gasten en nieuwe radiostemmen.
De Overnachting
Elke zaterdagnacht van 00.00 tot 01.00 uur.
Live-interview vanuit Amsterdam; Filemon Wesselink praat met een prominente Nederlander.
De Wereld van BNNVARA
Elke zaterdagnacht van 01.00 tot 03.00 uur.
Jurjen van den Bergh praat met Nederlanders over de hele wereld over alledaagse zaken.
Druktemakers
Elke zaterdagnacht van 03.00 tot 05.00 uur.
De zaterdagnacht is niet voor slaap, maar voor Druktemakers. Praat mee via de gratis nachttelefoon: 08001121 of via
de gratis Radio 1 App!
Riza
Elke zaterdag en zondag van 05.00 tot 07.00 uur.
De vroege ochtenden in het weekend zijn van cabaretier, rapper en presentator Riza Tisserand. In zijn programma
klinkt het weekend door. Jonge talenten uit alle sectoren komen aan het woord. En jonge talenten, de talenten van
BNNVARA-Academy maken het programma. Er wordt hard gelachen, er wordt serieus gepraat. En er is muziek. Het
perfecte programma om in het weekend mee op te staan. Of om mee naar bed te gaan.

Start!
Elke zondag van 05.00 tot 07.00 uur.
Actuele vroege ochtendshow, gemaakt door de talenten van BNNVARA Academy. Presentatie: Malou Holshuijsen
(miv 28 augustus).

Vroege Vogels
Elke zondag van 07.00 tot 10.00 uur.
Radioprogramma over natuur, milieu, klimaat en duurzaamheid. Presentatie: Menno Bentveld.

Vroeg op Frank
Elke werkdag van 04.00 tot 06.00 uur.
Extreem vroege ochtendshow met Frank van ’t Hof.
Ekdom in de Ochtend
Elke werkdag van 06.00 tot 09.00 uur.
De succesvolle ochtendshow van Gerard Ekdom.
Het Platenpaleis
Elke vrijdag van 20.00 tot 22.00 uur.
Vrolijke vrijdagavondshow met dansbare muziek. Met Marc Adriani en Frank van ’t Hof.
Shay
Elke vrijdagnacht van 00.00 tot 02.00 uur.
Met Shay Kreuger.
Afslag Thunder Road
Elke vrijdagnacht 04.00 tot 06.00 uur.
Dolf Jansen draait alleen maar liedjes die goed genoeg zijn.
Spijkers met Koppen
Elke zaterdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Legendarisch radioprogramma, live vanuit Utrecht. Met Dolf Jansen en Felix Meurders.

Ekdoms Funky Weekend Trip
Elke zaterdagnacht van 00.00 tot 02.00 uur.
Soulprogramma met Gerard Ekdom.
De EHBO-show
Elke zaterdag en zondag van 06.00 tot 09.00 uur.
De vroege ochtenden in het weekend zijn van Thijs Maalderink.
Blokhuis
Elke zondag van 22.00 tot 00.00 uur.
Met Leo Blokhuis.

Domien
Elke werkdag van 06.00 tot 09.00 uur.
De ochtend is van jou! Het meest interactieve radioprogramma van Nederland met Domien Verschuuren.

Eva
Elke maandag tot en met donderdag van 12.00 tot 14.00 uur.
Eva Koreman ontdekt bijzondere muziek.

Mark en Rámon
Elke werkdag van 16.00 tot 18.00 uur
Met Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen.
Sander
Elke maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 21.00 uur.
Met Sander Hoogendoorn.
Frank
Elke vrijdag, zaterdag en zondag van 19.00 tot 22.00 uur.
Frank van der Lende houdt van échte verhalen en échte mensen. Hij helpt je het weekend door.
Kaj
Elke zaterdagnacht om 00.00 tot 02.00 uur.
Kaj van der Ree houdt je met goede verhalen wakker in de nacht.
Lex
Elke zaterdagnacht van 02.00 tot 04.00 uur.
De afterparty op de radio. Volkszangers, deejays, artiesten, shoarmazaken en beschonken luisteraars vertellen de
hoogtepunten van hun zaterdagavond. Lex Uiting schenkt de drank in.

