NAJAAR MEDIALAAN 2017
VTM
OVER WINNAARS
NIEUW VANAF MAANDAG 4/9 OM 20.35
Koen Wauters is een zondagskind. Een succesvolle carrière, een gelukkig gezinsleven, een goede gezondheid: hij
heeft het allemaal. In Over Winnaars wil hij op zijn manier bijdragen aan het kleine geluk van anderen. Vijf mensen
die door een ziekte of ongeval een fysieke beperking opliepen, verrast Koen met een uniek voorstel. Hij helpt hen
om een opgeborgen passie toch waar te maken. Want iemand zonder benen kán die berg op, een slechtziende
kán autorijden. Samen met Koen maken de vijf het onmogelijke mogelijk.

"

“In mijn nieuwe programma zit meer van mezelf dan ooit tevoren. Mijn gasten zijn mijn helden en dat
voel je.” – Koen Wauters

#overwinnaars

SPITSBROERS
NIEUW SEIZOEN VANAF MAANDAG 4/9 OM 21.45
WIE WINT, HEEFT HET MEEST TE VERLIEZEN
Twee jaar geleden waren Dennis en Alan Moerman nog twee broers die op straat voetbalden. Nu is de ene een
aanbeden topvoetballer die bakken geld verdient en zit de andere in de cel voor diefstal. Wie verliest zichzelf, wie
blijft er met twee voeten op de grond? Oscar Willems en Joren Seldeslachts leiden een geweldige cast met verder
onder andere nog Louis Talpe, Viv Van Dingenen, Kris Cuppens en Lynn Van Royen in een verhaal over topsport,
geld, seks en misdaad, en de familie die er middenin staat.
#spitsbroers

THE WALL
NIEUW VANAF DINSDAG 5/9 OM 20.35
DE MUUR GEEFT EN DE MUUR NEEMT
Je hart gaat net als dat van de kandidaten en dat van presentator Niels Destadsbader sneller slaan bij The Wall,
een quiz voor duo’s waarvoor je stalen zenuwen, een hoge dosis geluk en vooral veel vertrouwen in je partner moet
hebben. Door elkaar goed te kennen, kan je gigantisch veel geld winnen … of verliezen.

"

“Mijn verwachtingen zijn hoog, maar dat kan niet anders met een muur van 12 meter.” – Niels
Destadsbader

#thewall
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VERMASSEN
NIEUW VANAF DINSDAG 5/9 OM 21.45
Jef Vermassen is de strafste en meest succesvolle advocaat die ons land ooit heeft gekend. Dit jaar is hij zeventig
geworden en blikt hij in een speciale, vierdelige reeks van VTM NIEUWS terug op zijn meest ophefmakende zaken
uit zijn rijkgevulde loopbaan. Een persoonlijke visie op de evolutie van Assisen van de meester zelf, op basis van
waargebeurde nieuwsfeiten.
#vermassen

KAFKA
NIEUW VANAF WOENSDAG 6/9 OM 20.35
WAAROM MAKKELIJK DOEN ALS HET OOK MOEILIJK KAN?
Ook in 2017 is Kafka nog altijd springlevend. Ambtenarij, regeltjes, kleine letters en grote bureaucratie. Gelukkig
maar, want we kunnen ons nog altijd heerlijk ergeren. En die ergernis goten de makers van Loslopend Wild in een
gloednieuw sketchprogramma met absurde, maar herkenbare situaties. Kafka gaf alvast een contract aan een
topcast met onder andere Frank Focketyn, Stefaan Degand, Tania Van der Sanden, Karlijn Sileghem, Tiny Bertels,
Tom Audenaert, Nico Sturm, Dirk Van Dijck, Günther Lesage, Steve Geerts en Mathias Sercu.
#kafka

HELDEN VAN HIER: IN DE LUCHT
NIEUW SEIZOEN VANAF WOENSDAG 6/9 OM 21.15
Piloot zijn, en vanuit de lucht mensen redden. Verpleegkundigen en artsen die onder zware druk het verschil tussen
leven en dood maken. Zij werken samen in het enige MUG-helikopterteam in Vlaanderen. Een hondenbeet,
hartfalen of verkeersongeval, de MUG-helikopter met de hulpverleners landt op plaatsen waar het vaak niet
makkelijk landen is. Helden van Hier: In de Lucht is belevingstelevisie van de puurste soort. Ervaar de spanning en
adrenaline door de ogen van de piloten, dokters en verplegers.

"

“’s Ochtends weet je niet wat je ’s avonds thuis zal vertellen.” – Piloot Johan Deblock

#heldenvanhier

HET LICHAAM VAN COPPENS
NIEUW SEIZOEN VANAF DONDERDAG 7/9 OM 20.35
Kan je aan niets denken? Komen muggen echt op licht af? En kan je over een papieren brug rijden? Vlaanderen
stuurde weer massaal zijn vragen naar Staf en Mathias, en de Coppens-broers gaan met veel guts, goesting en
humor achter de antwoorden aan. Vol overgave schenken de Coppensen hun lichaam weer aan de wetenschap.

"

“Ons recept is lachen, gieren, brullen op een bedje van bloed, zweet en tranen. Met dat extra
zout natuurlijk.” - Staf en Mathias Coppens

korreltje

#hlvc
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ALLOO IN DE NACHT
NIEUW VANAF DONDERDAG 7/9 OM 21.40
In Alloo in de Nacht heeft Luk Alloo toevallige en niet toevallige ontmoetingen met mensen die werken, leven en
gedijen in de nacht. Wegenwerkers, callgirls, verplegers, daklozen, taxichauffeurs, marktkramers, cafébazen,
nachtraven, kunstenaars, detectives. Alloo start zijn draaidagen ’s avonds laat en gaat door tot de zon opkomt.

"

“De nacht heeft mij een andere kijk op het leven gegeven.” - Luk Alloo

#alloo

THE VOICE VAN VLAANDEREN
NIEUW SEIZOEN VANAF VRIJDAG 8/9 OM 20.40
The Clash of the Titans op vrijdagavond. Dat wordt het vijfde seizoen van The Voice van Vlaanderen. Vier muzikale
autoriteiten gaan opnieuw op zoek naar die ene vocale parel die hun team naar de overwinning kan loodsen. Alex
Callier is terug van weggeweest en bindt de strijd aan met die andere muzikale titanen Natalia, Bart Peeters en
Koen Wauters. Coaching van de allerbesten is voor de kandidaten dus ook dit keer gegarandeerd.

"

“Ik blijf muziek de belangrijkste bijzaak ter wereld vinden, en de menselijke stem het mooiste
instrument.” - Bart Peeters

#tvvv

VTM FILMTOPPERS
ELKE ZATERDAG OM 20.35
James Bond alias 007 in Spectre is maar één van de vele VTM Filmtoppers dit najaar. Andere redenen om thuis te
blijven zijn onder andere The Avengers: The Age of Ultron, The Martian, The Hunger Games: Mockingjay Part 2,
Disney's Project T en Safety First: The Movie.

STADION
VANAF ZONDAG 10/9 OM 18.15 EN 22.50
Voor het beste voetbal ter wereld moet je bij Stadion zijn. Maarten Breckx en Tom Coninx brengen het laatste
nieuws van de Belgische clubs, de prestaties van de Rode Duivels in binnen-en buitenland en de strijd van de beste
Europese ploegen in de Champions League.
#stadion

OPEN KEUKEN MET SANDRA BEKKARI
NIEUW VANAF MAANDAG 28/8 OM 18.00
LEKKER & GEZOND VOOR IEDEREEN
Elke weekdag verrast Sandra Bekkari met een nieuwe maaltijd. Nooit meer diëten, zegt ze en dat maakt ze waar
door elke avond met simpele ingrediënten telkens een originele, heerlijke schotel te maken. Toegankelijk, lekker
en vooral gezond eten dat kinderen ook lusten.

"

“Ik gooi de deuren van mijn keuken open en hoop dat ik gezinnen kan inspireren.” - Sandra Bekkari

#openkeuken
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DE BUURTPOLITIE
NIEUW SEIZOEN VANAF 28/8, ELKE WEEKDAG OM 18.20
#debuurtpolitie

VTM NIEUWS
FAMILIE
NIEUW SEIZOEN VANAF 28/8, ELKE WEEKDAG OM 20.00
#vtmfamilie

DE LAATSTE 24 UUR
NIEUW LATER DIT NAJAAR
“Wat zou je doen als je nog 24 uur te leven had?” Met die vraag overvalt Nathalie Meskens onder andere Staf
Coppens, Herman Brusselmans, Ruth Beeckmans en Ben Segers. En Nathalie heeft één en ander voorbereid om
er een prachtige laatste dag van te maken. Ze nodigt hen uit om nog één keer te doen wat ze het liefste doen of
altijd al hebben willen doen. En vooral om voor de laatste keer tijd door te brengen met de mensen die ze het liefste
zien: hun partner, kinderen, vrienden en familie.

"

“Die laatste 24 uur leveren één langgerekte verrassing op.” - Nathalie Meskens

#delaatste24

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?
NIEUW LATER DIT NAJAAR
EEN BOODSCHAP GEBRACHT OP EEN MANIER DIE JE NIET SNEL ZAL VERGETEN
Hoe zeg je je vrouw dat ze te veel schoenen koopt? Hoe maak je je huisgenoot duidelijk dat zijn voeten ontzettend
hard stinken? Hoe laat je je zoon ein-de-lijk zijn kamer opruimen? Hoe Zal Ik Het Zeggen? helpt een handje om die
– soms moeilijke – boodschappen op een hoogst originele manier over te brengen. Comedian Jens Dendoncker
verrast nietsvermoedende mensen en bezorgt hen een moment dat ze zich nog lang zullen herinneren. Hoe zullen
we zeggen dat dit programma van de makers van Wat Als? en Safety First is?
#hoezalikhetzeggen

SERGIO IN MOEDERS KEUKEN
NIEUW LATER DIT NAJAAR
Wat mama maakt, smaakt 't lekkerst. Voor topchefs is dat niet anders. Zo denkt Sergio Herman met plezier terug
aan de gerechten van zijn moeder die hij zo lekker vond. Met een aantal bekende Vlamingen haalt Sergio
herinneringen op aan hun favoriet gerecht van mama. En dat wordt gepimpt en met veel liefde en respect aan
mama geserveerd.

"

“De gerechten die mama maakte, zijn herinneringen die je heel je leven meeneemt.” - Sergio Herman
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GE HADT ER BIJ MOETEN ZIJN
NIEUW LATER DIT NAJAAR
Meesterlijke vertellers zoals Tom Waes, Urbanus en Bart Peeters doen hun meest verrassende verhaal. Geen
urban legends, maar iets dat ze ooit zelf hebben meegemaakt. En terwijl zij vertellen, speelt een topcast met onder
andere Olga Leyers, Sven De Ridder, Ben Segers, Ruth Beeckmans, Charlotte Timmers en Stefaan Degand dat
sappig verhaal na. Alsof je er zelf bij was.
#gehadterbijmoetenzijn

ALLOO BIJ DE WEGPOLITIE/HELDEN VAN HIER: DOOR HET VUUR
NIEUWE SEIZOENEN LATER DIT NAJAAR

GROETEN UIT
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
In 1983 was Kürt Rogiers 12 jaar. Even oud als zijn oudste dochter Lola nu. Als Kürt iets wilde opzoeken, was er
de Winkler Prins Encyclopedie. En films, die zag hij op een VHS-cassette. Samen met zijn vrouw en dochters is
Kürt één van de BV's die voor een nieuwe reeks Groeten uit een weekend lang leeft zoals toen. Het nostalgisch
programma vol verrassingen was één van de grote hits van het voorjaar en kreeg zopas een nominatie voor de
Gouden Roos, één van de belangrijkste Europese tv-prijzen.

"

“Geuren, muziek, smaken en kleuren: alles kwam terug. Voor Els en ik een melancholie, voor de
kinderen een totaal nieuwe wereld.” - Kürt Rogiers

#groetenuit

K3
NIEUW LATER DIT NAJAAR
Twee jaar al duurt de droom van Hanne, Marthe en Klaasje, en de drie zijn klaar voor nieuwe avonturen. In drie
specials blikken ze terug op de voorbije maanden en kijken ze vooral vooruit. Ze maken het gezellig met gasten,
livemuziek, humor, entertainment en vooral véél K3.
#K3

FAROEK
MAANDELIJKS VANAF DINSDAG 26/9

CATHÉRINE
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
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Q2
PRISON BREAK
NIEUW SEIZOEN - VANAF ZONDAG 10/9 - 20.35 – DUBBELAFLEVERINGEN
THE BREAKOUT RETURN
Michael Scofield is nog in leven. Maar wat doet hij in de gevangenis van Jemen? Dat is de hamvraag die zijn broer
Lincoln probeert op te lossen. De reeks is na bijna acht jaar klaar voor zijn grootste ontsnapping ooit. In het nieuwe,
vijfde seizoen wordt de vaste cast - naast Michael en Lincoln keren ook T-Bag, Sara en C-Note terug - herenigd
voor een nieuw avontuur verspreid over de hele wereld.

"

“‘First, it was a prison. Now, it's a nation.”

#prisonbreak

TAKEN
NIEUW - LATER DIT NAJAAR
PROTECT WHAT’S YOURS
Wat als je zus voor je ogen wordt neergeschoten door jouw toedoen? Dat is wat Bryan Mills meemaakt in de actiethrillerreeks Taken, een prequel op de eerste Taken-film. Vikings-acteur Clive Standen speelt Bryan Mills, een
jongere versie van het iconische personage in de films. Mills wil wraak na de mislukte poging om zijn zus te
beschermen, want haar dood blijkt geen ongelukkig toeval te zijn.
#taken

TOP GEAR
NIEUW SEIZOEN - LATER DIT NAJAAR
Top Gear viert zijn 40ste verjaardag en dat doet het populaire Britse autoprogramma met een gloednieuw seizoen
vol stunts, bekende gasten, exotische locaties en een heleboel straffe uitdagingen. Matt LeBlanc, Chris Harris en
Rory Reid testen dit najaar opnieuw of auto's - zowel alledaagse als buitengewone - de beloftes van de fabrikant
waarmaken. Daarvoor roepen ze geregeld de hulp in van autokenners Eddie Jordan, Sabine Schmitz en de
mysterieuze autopiloot ‘The Stig’.
#topgear

CHAMPIONS LEAGUE
Dit najaar is het kampioenenbal opnieuw een vaste waarde bij Q2. Als nieuwbakken landskampioen is RSC
Anderlecht meteen geplaatst voor de groepsfase van het prestigieuze toernooi. Vandaag, donderdag 24 augustus,
kent paars-wit zijn tegenstanders.
De Champions League-finale wordt gespeeld in het grootste stadion van Kiev: het NSK Olimpiyskyi-stadion. Alle
wedstrijden zijn live te volgen bij Q2, op Q2.be en via de Q-app. Tom Coninx zorgt samen met zijn bekende
studiogasten voor een uitgebreide analyse van alle wedstrijden.
#ucl
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ABSURDISTAN
NIEUW - VANAF MAANDAG 4/9 - 20.35
DE OPLOSSING SCHUILT SOMS IN HET IDIOOTSTE HOEKJE
Wie lost het best een persoonlijk probleem op van een bekende Vlaming: Bert Gabriëls, Jeron Dewulf of Thomas
Smith? Daar draait het om in het nieuwe humoristische programma Absurdistan. Het trio ontvangt elke week een
centrale gast in de studio. Ze proberen elk op hun eigen manier de gast voor zich te winnen door hun vindingrijkheid
te demonstreren bij het bedenken van oplossingen voor allerhande andere problemen. Voor wie zal de bekende
Vlaming uiteindelijk zwichten?
#absurdistan

COMEDY IN DE VOORAVOND






THE BIG BANG THEORY – S10
MODERN FAMILY - S8
BROOKLYN NINE-NINE - S4
LIFE IN PIECES - S2
THE MIDDLE - S8

QDOC
NIEUWE DOCUMENTAIRES - LATER DIT NAJAAR
Is profvoetballer Cristiano Ronaldo even doelgericht naast het veld als erop? Hoe spendeerde Apple-topman Steve
Jobs zijn laatste jaren? Dat ontdekt de kijker in Qdoc, dat in het najaar terugkomt met documentaires over
spraakmakende persoonlijkheden en thema’s.
#qdoc

TV PREMIERES






FOUTE VRIENDEN, DE FILM
FURY
THE LAST WITCH HUNTER
WILD CARD
FANTASTIC FOUR

THE GRAHAM NORTON SHOW
NIEUW SEIZOEN - LATER DIT NAJAAR
#thegnshow

NIEUWE SEIZOENEN






MR. ROBOT - S2
QUANTICO - S2
APB - S1
GAME OF THRONES - S7
VIKINGS - S5
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VITAYA
EEN FRISSE START MET VTWONEN
NIEUW IN OKTOBER
Siegfried De Doncker helpt dit najaar koppels en gezinnen verhuizen bij Vitaya. Verhuizen is voor veel mensen een
ingrijpende gebeurtenis, die heel wat keuzestress met zich meebrengt. Siegfried krijgt de hulp van stylisten en
zussen Guillemine en Ozanne Mertens om alle mogelijke verhuisstress weg te halen. Wat vindt het gezin belangrijk
in het nieuwe huis? Welke stijl hebben ze? Welke inrichting past het best bij hen? Siegfried, Guillemine en Ozanne
steken de handen uit de mouwen en doen er alles aan om de nieuwe woning zo goed mogelijk in te richten.

"

“‘Verhuizen betekent keuzes maken en daar wil ik graag bij helpen.” - Siegfried De Doncker

#frissestart

VITAYA MOVIE MOMENTS
VANAF 30/8, ELKE WOENSDAG OM 20.35
De Vitaya Movie Moments zijn terug en maken de avonden in het najaar extra gezellig bij Vitaya. Met romantische
tv-premières als The Age of Adaline met Gossip Girl-actrice Blake Lively en de Nederlandse acteur Michiel
Huisman, She’s Funny That Way met Owen Wilson en Jennifer Aniston en Playing It Cool met Captain Americaacteur Chris Evans. Ook romantische klassiekers als Four Weddings and a Funeral, Burlesque, Charlie St. Cloud,
The Wedding Date, Sweet Home Alabama en Sleepless in Seattle ontbreken dit najaar niet.

"

“Tell me something I can hold on to forever and never let go." – The Age of Adeline

# vitayamoviemoments

MEDICAL SUNDAY
ELKE ZONDAG
Dit najaar legt Vitaya op zondag opnieuw de focus op medische zorg in Medical Sunday. In de docureeks
Ambulance krijgt de Vitaya-kijker een blik achter de schermen bij de grootste ambulancedienst van Groot-Brittannië
in Londen. In het tweede seizoen van Helicopter ER wordt het leven van dokters, ambulanciers en piloten van de
Yorkshire Luchtambulance blootgelegd. Gregg Wallace en Chris Bavin leren families in Eat Well for Less hoe ze
gezonder kunnen eten zonder meer geld uit te geven. Als laatste volgt Transgender Diaries de jongste transgenders
in Engeland en Amerika en hun families tijdens hun levensbelangrijke beslissing om van geslacht te wisselen.
#medicalsunday

VITAYA INVESTIGATES
VANAF 29/8, ELKE DINSDAG OM 20.35
Vitaya Investigates is dit najaar terug met een nieuwe portie crime. De Nederlandse misdaadjournalist Kees van
der Spek onderzoekt in Moord of Zelfmoord cases die door de politie als zelfmoord bestempeld zijn, maar waarbij
de familie aan deze conclusie twijfelt. In het tweede seizoen van de docureeks Killer Women trekt Piers Morgan
door de zuidelijke staten van Amerika om de meest beruchte vrouwelijke moordenaars te ontmoeten. En in de
docureeks Break Free krijgen jonge reizigers, die tijdens een avontuur in het buitenland om het leven kwamen, een
eerbetoon.
#vitayainvestigates
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HOME AND AWAY
VANAF 5/9, ELKE WEEKDAG OM 19.25

THIS IS US
NIEUW LATER DIT NAJAAR
THIS IS REAL. THIS IS COMPLICATED. THIS IS LIFE.
18 miljoen mensen op de wereld delen dezelfde verjaardag. This Is Us vertelt het verhaal van drie van hen. Kate
vecht al van kinds af aan met overtollige kilo’s en slentert door het leven met een gigantisch
minderwaardigheidscomplex. Randall is een succesvolle zakenman die als donkere jongen opgroeide in een blank
gezin. Kevin is een hunk uit een populaire sitcom die van de ene vrouw naar de andere fladdert. Op hun 36ste
verjaardag nemen ze elk een radicale beslissing.
#thisisus

DISNEY FAIRY TALE WEDDINGS
NIEUW LATER DIT NAJAAR
In Disney Fairy Tale Weddings krijgt de Vitaya-kijker dit najaar een unieke blik achter de schermen van
uitzonderlijke aanzoeken en magische huwelijken in verschillende Disney-pretparken over de hele wereld.
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CAZ
ELKE DAG FILMKLASSIEKERS
De beste filmklassiekers, elke dag opnieuw. Dat is dit najaar niet anders bij CAZ. Zo staan kaskrakers Spartacus,
The Deer Hunter, A Few Good Men, From Dusk Till Dawn, Pulp Fiction, The Usual Suspects en Monty Python’s
The Meaning of Life op het programma. Ook komedies Johnny English en Coming to America en de legendarische
thriller The Silence of the Lambs met sterren Jodie Foster en Anthony Hopkins zullen ongetwijfeld gesmaakt worden
door de CAZ-kijker.

ICONISCHE FILMREEKSEN
Iconische filmreeksen krijgen dit najaar een ereplaats bij CAZ met The Godfather-trilogie, de Predator-sequel en
het repertoire van de Britse filmregisseur en legende Alfred Hitchcock met zijn filmtoppers als The Birds, Vertigo,
Rear Window en Psycho.

LEGENDARISCHE MISDAADFILMS
Dit najaar passeren er ook heel wat legendarische misdaadfilms bij CAZ. Dat gaat van de Quentin Tarantino-film
Pulp Fiction, misdaaddrama's The Usual Suspects, The Untouchables en Scarface, thriller Natural Born Killers tot
de actiethriller From Dusk Till Dawn van regisseur Robert Rodriguez.

GROOTSTE ACTIEHELDEN
CAZ brengt dit najaar een ode aan actiehelden Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jean-Claude Van
Damme en Wesley Snipes met films als Conan The Barbarian, Rambo, Bloodsport en Money Train waarin deze
iconische acteurs de hoofdrol vertolken.
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