NAJAAR MEDIALAAN 2018
VTM
WAT EEN JAAR!
NIEUW VANAF ZATERDAG 8/9 OM 20.30
50% quiz, 50% spel en 100% nostalgie en show: dat is Wat Een Jaar! Host Koen Wauters keert met teamcaptains
Nathalie Meskens en Jonas Van Geel en een trits gasten terug naar een jaar dat ze bewust meemaakten. Het
nieuws, de muziek, de sport, de outfits, de decors, de meest memorabele beelden: alles dompelt hen – letterlijk –
van kop tot teen onder in ‘hun’ jaar. Koen, Nathalie en Jonas leven zich uit aan de knoppen van deze
onvoorspelbare teletijdsquiz.
#wateenjaar

13 GEBODEN
NIEUW VANAF MAANDAG 10/9 OM 21.50
WIE NIET HOREN WIL, ZAL VOELEN.
Een misdadiger die de wereld een geweten wil schoppen en bij elk van zijn gruweldaden teruggrijpt naar de 10
geboden. Een rechercheur die net voor zijn pensioen op een zijspoor wordt gezet. En een ambitieuze agente die
enthousiast in het vak stapt. Dirk Van Dijck en Marie Vinck leiden een topcast en openen de jacht op de seriedader
die ondanks de wreedheid van zijn misdaden, steeds populairder lijkt te worden.
#13geboden

KOPPELS
NIEUW VANAF DONDERDAG 6/9 OM 21.40
4 KOPPELS GEVEN HUN PRIVACY OP OM HUN RELATIE EN DIE VAN HEEL VLAANDEREN NAAR EEN
HOGER NIVEAU TE TILLEN.
Wat is het geheim van een goeie relatie? Vier Vlaamse koppels filmen hun eigen unieke relatietraining, met
opdrachten die ze krijgen van Chloé De Bie en Wim Slabbinck. Zo ontdekken ze hoe ze hun leven samen een extra
boost kunnen geven. Het resultaat is verrassend herkenbaar. Please do try this at home!
#koppels

DE GEHEIME MISSIE VAN FRANCES LEFEBURE
RODE DUIVELS
EERSTE MATCH OP VRIJDAG 7/9 OM 20.20
De sterren van het jongste WK worden de sterren van VTM, want de volgende jaren kleuren de Rode Duivels je
scherm rood. Na hun historische derde plaats in Rusland verdedigen Hazard en co onze reputatie in de UEFA
Nations League, een gloednieuw landentoernooi. Maar Maarten Breckx brengt je samen met o.a. Gilles De Bilde
ook de vriendschappelijke wedstrijden van de Duivels én hun eerste stappen naar de Europese titel van 2020. Ook
die zijn live te volgen bij VTM. Eerste afspraak voor Schotland-België op vrijdag 7 september.
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HELDEN VAN HIER: OP INTERVENTIE
NIEUW VANAF WOENSDAG 5/9 OM 20.35
IN HET ZOG VAN ÉÉN VAN DE SPANNENDSTE BEROEPEN TER WERELD.
Welkom in Limburg waar politiezone CARMA zich maandenlang zelf laat schaduwen. Door camera’s. Zowel bij de
kleine interventies van alledag als bij spectaculaire achtervolgingen aan de grens met Nederland of invallen met
getrokken wapens in een enorme wietplantage. Helden van Hier is er altijd bij. Waar de camera voor de veiligheid
moet stoppen, gaan de bodycams van de agenten verder. Nóg dichter bij de actie.
#heldenvanhier

BOER ZKT VROUW – DE WERELD ROND
NIEUW VANAF MAANDAG 3/9 OM 20.35
Cupido zal zijn pijlen ver moeten schieten nu meer dan 1500 Vlaamse vrouwen - een echt record - op zoek gaan
naar liefde en avontuur bij Vlaamse boeren in het buitenland. Stuk voor stuk zijn Jitse, Manu, Jan, Bjorn en Jeroen
avonturiers die België inruilden voor vaak wondermooie locaties in alle uithoeken van de wereld. Ze steken de
handen uit de mouwen, hebben passie voor hun stiel, maar ze ontbreken die leuke Vlaamse vrouw. Daar proberen
Dina Tersago en An Lemmens iets aan te doen.

"

“Een record is gesneuveld. Onze boeren zijn van hun sokken geblazen” – Dina Tersago

#boerzktvrouw

THE VOICE KIDS
NIEUW SEIZOEN VANAF VRIJDAG 14/9 OM 20.40
De kleinste talenten verdienen de grootste show. Daarom keert The Voice Kids terug met nieuwe coaches, een
nieuw decor, meer Blind Auditions en een extra halve finale. An Lemmens presenteert, Sieg De Doncker meet de
temperatuur bij de kandidaten. In de draaistoelen wordt het drummen, want Laura Tesoro en Sean Dhondt krijgen
gezelschap van Gers Pardoel en Hanne, Marthe en Klaasje van K3. Wie strikt de sterkste stemmen voor zijn team?

"

“Wie op de knop mag drukken? In koor: Ik!” – K3

#thevoicekids

HET LICHAAM VAN COPPENS
NIEUW SEIZOEN VANAF DONDERDAG 6/9 OM 20.35
Meer dan ooit stellen Staf en Mathias hun lijf én hun leven ter beschikking van de wetenschap.
#hlvc

BESTE KIJKERS
NIEUW SEIZOEN VANAF WOENSDAG 5/9 OM 21.50
Nathalie Meskens gidst de kijker langs de leukste, opvallendste en grappigste fragmenten - nationaal, internationaal
én viraal. Dit seizoen nog dubbel zo veel pret, want ze wordt niet alleen bijgestaan door Sven De Ridder en Tine
Embrechts, ook Ruth Beeckmans en Jens Dendoncker kruipen in de kapiteinsstoel.

"

“Alsof onze knusse driezit gewoon een nog gezelligere vijfzit wordt. Met twee poefkes voor onze
wekelijkse gasten.” – Nathalie Meskens

#bestekijkers
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JONG GEWELD
NIEUW VANAF DINSDAG 18/9 OM 21.40
KINDEREN VAN BEKÉNDE OUDERS, OP ÓNBEKEND TERREIN.
Veel hebben ze niet met mekaar gemeen, alleen dat ze een bekende vader of moeder hebben. Maar toch gaan
Tita (dochter van Joke Devynck en Johan Heldenbergh), Len (zoon van Günther Neefs), Chinouk (dochter van
Dana Winner), Obi (zoon van Sabine Appelmans), Hebe (dochter van Peter Van de Veire) en Fiel (zoon van Bart
Van Avermaet) samen op kamp. Voor een realitycheck, want ze maken kennis met leeftijdsgenoten voor wie het
leven iets minder makkelijk is. De zes ondernemen een zware tocht met jongens en meisjes met een fysieke
beperking, trekken op met tieners in een psychiatrische kliniek, gaan sporten met patiënten van het
Zeepreventorium en bezoeken een zomerkamp voor jonge holebi’s en transgenders. Samen met Evi Hanssen
maken ze een gloednieuw tv-programma, over en door jongeren, dat nauw aansluit bij Rode Neuzen Dag.
#jonggeweld

BAZART – HET BEGIN VOORBIJ
NIEUW LATER DIT NAJAAR
Wanneer je een credo lanceert als “Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel”, kan je er maar beter naar
leven. Monsterhits, volle Sportpaleizen, prijzen, duizenden fans: Mathieu, Simon en Oliver aka Bazart beleven al
twee jaar het ene succes na het andere. Een duizelingwekkend snelle klim waarvan het verhaal nog niet lang niet
volledig is verteld. Tegelijk met hun tweede album is er nu Het Begin Voorbij, een special die Bazart volgt tijdens
cruciale momenten op muzikaal én persoonlijk vlak.

THE GOOD DOCTOR
NIEUW SEIZOEN VANAF VRIJDAG 14/9 OM 22.30
DE BIJZONDERE GAVE VAN DR. SHAUN MURPHY REDT OPNIEUW LEVENS.
De best scorende buitenlandse reeks van de laatste jaren keert terug bij VTM. Elke week hadden 570.000 kijkers
consultatie met Dr. Shaun Murphy, die ondanks zijn autisme aan de slag ging aan de prestigieuze chirurgische
eenheid van het St. Bonaventure-ziekenhuis. Ook in seizoen 2 probeert Shaun iedereen ervan te overtuigen dat
zijn buitengewone manier van denken levens kan redden.
#thegooddoctor

FAMILIE
NIEUW SEIZOEN VANAF MAANDAG 27/8 OM 20.00
#vtmfamilie

JAMBERS IN DE POLITIEK
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
Politiek gaat het in oktober opnieuw stormen als de Vlamingen naar de stembus trekken voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Reden genoeg voor tv-monument Paul Jambers om zijn stilte te doorbreken voor een
nieuwe reeks Jambers in de Politiek. Oog van de storm wordt Antwerpen, en daar wordt Paul wekenlang een
bevoorrecht getuige in de strijd om ’t Schoon Verdiep. Bart De Wever, Kris Peeters, Jinnih Beels, Wouter Van
Besien, Philippe De Backer, Filip Dewinter en Peter Mertens. Allemaal worden ze gevolgd door Paul. Hij observeert,
portretteert en reageert vanuit zijn eigen verwondering. Een unieke kijk achter de schermen van de politiek.

"

“Als tv-maker en journalist is dit voor mij een unieke kans om aan te tonen dat de realiteit sterker is dan
fictie.” – Paul Jambers

#jambers
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CATHÉRINE
NIEUW SEIZOEN DIT NAJAAR

TELEFACTS
NIEUW SEIZOEN DIT NAJAAR

FAROEK
NIEUW SEIZOEN DIT NAJAAR

DE WERELD ROND MET 80-JARIGEN
NIEUW LATER DIT NAJAAR
JE BENT 80 EN DE WERELD LIGT AAN JE VOETEN.
Twee jonge twintigers trekken de wereld rond met een groep nét iets minder jonge 80-jarigen, die in hun leven niet
of nauwelijks hebben gereisd. Met Sieg De Doncker en Olga Leyers als compagnons de route laten de acht
kersverse wereldreizigers zich meevoeren naar een paar droombestemmingen. Een onvergetelijke roadtrip met het
levensverhaal van de senioren als rode draad.
#dewereldrondmet80jarigen

HOE ZAL IK HET ZEGGEN?
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
Hoe vertel je je puberzoon voor de duizendste keer dat hij wat vaker met de hond moet gaan wandelen? Hoe zeg
je aan je collega dat hij eindelijk zijn rijbewijs moet halen? Of the one and only Elvis Presley inschakelen om je oma
te bedanken voor de jarenlange zorg? Zolang Jens Dendoncker tussendoor wat mag “sneukelen”, gaat hij in
seizoen 2 van het bekroonde programma verder dan ooit voor een boodschap die blijft hangen.

"

“Warme, emotionele én nog stoutere boodschappen: ik breng ze maar al te graag over.” – Jens
Dendoncker

#hoezalikhetzeggen

HOLLAND-BELGIË
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
Het voetbalduel tussen beide landen is voor midden oktober, maar dit najaar gaan Nederland en België ook verbaal
in de clinch. Want Holland-België keert terug, de comedyshow met Jonas Van Geel waarin de Lage Landen het
tegen elkaar opnemen. Teamkapitein Louis Talpe verdedigt onze nationale driekleur, en krijgt hulp van o.a. Koen
Wauters, Lieven Scheire, Sven De Ridder en Evi Hanssen. Wat weten zij over Hollandse fenomenen, vooroordelen,
gewoontes of tradities? En hoe kunnen ze Nederlanders ervan overtuigen dat het in Vlaanderen toch zoveel
plezanter is?
#hollandbelgie

DANCE AS ONE
NIEUW LATER DIT NAJAAR
ZOEK DE NUL VERSCHILLEN.
Niels Destadsbader gaat op zoek naar de beste synchroon dansende act van de Lage Landen. De crew met de
perfecte choreografie, het perfecte teamwork en een perfecte timing wint €50.000. Welke dansgroep is het best op
elkaar ingespeeld en houdt het hoofd koel in álle omstandigheden?
#danceasone
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BEESTIG
NIEUW LATER DIT NAJAAR
HET MEEST VERLEIDELIJKE PROGRAMMA OVER JE HUISDIER.
In Beestig spelen dieren de hoofdrol. Waarom gaan katten vaak in dozen zitten? Waarom kijken vogels zo graag
in de spiegel? Dierenarts Joshua gaat langs bij echte dierenvrienden en geeft tips en tricks voor al wie goed voor
zijn huisdier wil zorgen.
#beestig

THE VOICE SENIOR
NIEUW LATER DIT NAJAAR
Op talent staat geen leeftijd. En al zeker niet op muzikaal talent. In The Voice Senior laten muzikale 60-plussers
zien wat ze waard zijn op het podium. Coaching krijgen ze van de grootste toppers in hun vak: Walter Grootaers,
Dana Winner, Helmut Lotti en Natalia. Wie weet hen te raken met zijn of haar stem en verzilvert zo een plekje in
één van de teams?

"

“Op zoek naar zangers die voluit gaan, ook al hebben ze daar ’s anderendaags misschien last van.” –
Walter Grootaers

#thevoicesenior

DE KOTMADAM
NIEUW SEIZOEN LATER DIT NAJAAR
#dekotmadam

ALLOO BIJ DE WEGPOLITIE
NIEUW SEIZOEN DIT NAJAAR

RIJKER DAN JE DENKT?
NIEUW SEIZOEN DIT NAJAAR

VTM FILMTOPPERS
Hollywood spat van je scherm bij VTM. Op het filmmenu in het najaar niks dan premières van films die nog maar
net de Belgische bioscopen deden vollopen.
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Q2
S.W.A.T.
NIEUW - VANAF MAANDAG 27/8 - 20.35 – DUBBELAFLEVERINGEN
Criminal Minds-ster Shemar Moore is agent Daniel Harrelson in S.W.A.T., de Amerikaanse misdaadreeks van de
makers van Fast & Furious. De reeks is gebaseerd op de gelijknamige politieserie uit 1975. Tijdens een schietpartij
in de straten van Los Angeles, raakt de kogel van Daniels chef een onschuldige tiener en wordt hij ontslagen.
Wanneer er door het incident onrust heerst in de buurt, krijgt Daniel de opdracht om het S.W.A.T.-team te leiden,
omdat hij er is opgegroeid. Kan Daniel een brug bouwen tussen de politie en ‘zijn’ buurt?
#SWAT

SNOWFALL
NIEUW - VANAF MAANDAG 27/8 - 22.25
Adil El Arbi en Bilall Fallah regisseerden de eerste twee afleveringen van Snowfall. Met deze reeks werkte het
Belgische regisseursduo voor de eerste keer mee aan een Amerikaanse productie. Snowfall vertelt het verhaal van
verschillende personages tijdens het uitbreken van de crackepidemie in de jaren ’80 in Los Angeles.

"

“Snowfall is een van de beste scenario's die we ooit gelezen hebben.” – Adil El Arbi en Bilall Fallah

#snowfall

CROKY CUP
ELKE WOENSDAG
Naast de UEFA Champions League breidt Q2 zijn voetbalpakket uit. Dit najaar zullen voor het eerst zes wedstrijden
uit de knock-outfase van de Beker van België - ook wel bekend als de Croky Cup - live worden uitgezonden. Peter
Morren en enkele bekende voetbalkenners zorgen in de studio voor een uitgebreide analyse. Wie pakt de kortste
weg naar Europees voetbal?
#cc

AMERICA’S GOT TALENT
NIEUW - VANAF ZONDAG 2/9 - 19.10
Na Britain’s Got Talent brengt Q2 in het najaar America’s Got Talent. De meest uiteenlopende acts van Amerika
worden in dit nieuwste, dertiende seizoen beoordeeld door juryleden Howie Mandel, Mel B, Heidi Klum en Simon
Cowell. Samen gaan ze op zoek naar de opvolger van buikspreekster Darci Lynne Farmer. Supermodel Tyra Banks
is voor het tweede jaar op rij de host van de show.

Q-MOVIES







GODS OF EGYPT
BAD MOMS
THE NICE GUYS
MECHANIC: RESURRECTION
DIRTY GRANDPA
EX_MACHINA
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CHAMPIONS LEAGUE
OP WOENSDAG
Club Brugge mag als landskampioen de Belgische eer verdedigen in de UEFA Champions League. Maarten Breckx
en zijn bekende studiogasten volgen hun prestaties en al wat bij het prestigieuze kampioenenbal hoort van dichtbij
op. Elke woensdag kunnen voetballiefhebbers live afstemmen op Q2 voor de belangrijkste wedstrijden van de PlayOffs, alle speeldagen van de groepsfase, de knock-outfasewedstrijden en de finale op zaterdag 1 juni. Daarnaast
brengt Q2 alle samenvattingen van de andere wedstrijden. Wie kan titelverdediger Real Madrid dit jaar van de troon
stoten?
#ucl

COMEDY 7/7 IN DE VOORAVOND







A.P. BIO – seizoen 1
MODERN FAMILY – seizoen 9
WILL & GRACE – seizoen 9
BROOKLYN NINE-NINE – seizoen 5
THE MIDDLE – seizoen 9
THE BIG BANG THEORY – seizoen 11

HUMO’S COMEDY CUP
NIEUW - LATER DIT NAJAAR
Lachen, gieren, brullen, want Humo gaat opnieuw op zoek naar nieuw comedytalent in zijn tweejaarlijkse wedstrijd:
de Humo’s Comedy Cup. De voorbije jaren bracht de comedywedstrijd al heel wat klinkende namen voort, zoals
Jens Dendoncker, Lukas Lelie, William Boeva, Bart Cannaerts, Gunter Lamoot, Wouter Deprez en nog vele
anderen. Wie wordt dit jaar dé koning van de bulderlach? Ontdek het dit najaar bij Q2.

NIEUWE SEIZOENEN






HOMELAND – seizoen 7
VIKINGS – seizoen 5
MR. ROBOT – seizoen 2
TOP GEAR – seizoen 25
SCREAM QUEENS – seizoen 2

COMEDY LIVE: HANS TEEUWEN
NIEUW - LATER DIT NAJAAR
Comedy Live is terug. Deze keer brengt Q2 in première de grove, absurde en uitdagende humor van de
Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen.
#comedylive

THE GIFTED
Tienerkinderen met superkrachten? Hierdoor moeten de Struckers in de Marvel-reeks The Gifted op de vlucht
slaan.
#thegifted
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CONTAINMENT
In Containment, de Amerikaanse remake van Cordon, breekt een dodelijke virus uit in Atlanta.
#containment
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VITAYA
EEN FRISSE START MET VTWONEN
NIEUW – LATER DIT NAJAAR
Iedereen maakt het ooit mee, maar niet iedereen staat er voor te springen: verhuizen. Sieg De Doncker helpt
daarom in het tweede seizoen van Een Frisse Start met vtwonen opnieuw Vlamingen met de verhuis. Terwijl Sieg
de zwaarste dozen verhuist, nemen de vtwonen-stylisten en zussen Guillemine en Ozanne Mertens opnieuw de
inrichting van de nieuwe huizen voor hun rekening en geven ze de beste DIY- en decoratietips mee.

"

“We maken van een leeg huis een echte thuis.” - Sieg De Doncker

VITAYA MOVIE MOMENTS
ELKE WOENSDAG
Vitaya brengt opnieuw elke woensdagavond de beste films tijdens Vitaya Movie Moments. Zo staan er al zeker vier
tv-premières op het programma dit najaar: het romantisch drama Far from the Madding Crowd met Matthias
Schoenaerts, Absolutely Fabulous: The Movie met Jennifer Saunders en Joanna Lumley, het drama Joy met
Jennifer Lawrence, Robert De Niro en Bradley Cooper en het romantisch drama By The Sea van Angelina Jolie
waarin ze samen met Brad Pitt speelt.

MEDICAL SUNDAY
ELKE ZONDAG
Zondag wordt ook dit najaar Medical Sunday. Vitaya lanceert het derde seizoen van de docureeks Ambulance
waarin de kijker een blik achter de schermen krijgt bij de grootste ambulancedienst van West Midlands. Er is ook
de nieuwe realityreeks A Gift of Life over patiënten die een orgaantransplantatie ondergaan in één van de meest
toonaangevende transplantatiecentra van Newcastle.

DISNEY FAIRY TALE WEDDINGS
NIEUW – LATER DIT NAJAAR
In Disney Fairy Tale Weddings krijgt de Vitaya-kijker 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
VRIJDAGAVOND IN VLAAMSE AVOND
Vrijdagavond wordt Vlaamse avond bij CAZ. De zender zet dit najaar in op Vlaamse kost met Vlaamse filmtoppers
en de beste Vlaamse stand-upcomedy. Denk aan het Oscargenomineerde drama Rundskop met Matthias
Schoenaerts, SM-rechter met Gene Bervoets en Filip Peeters in het echtgebeurde drama De Hel Van Tanger.
Gevolgd door shows van comedians Gunter Lamoot, Bert Kruismans en Freddy De Vadder.

THEMATISCHE FILMREEKSEN
Ook dit najaar de beste filmreeksen bij CAZ. Zo serveert de mannenzender in december westernklassiekers als
High Plains Drifter met Clint Eastwood, Butch Cassidy and the Sundance Kid met Paul Newman en Robert Redford,
The War Wagon met John Wayne en Kirk Douglas en Once Upon a Time in the West met Claudia Cardinale en
Henry Fonda.

BRITSE COMEDY
“Listen carefully, I shall say this only once.” CAZ zet dit najaar opnieuw in op Britse comedy met klassiekers als
Fawlty Towers, ‘Allo ‘Allo!, The Young Ones en Blackadder.

FILMKLASSIEKERS
Elke dag filmklassiekers, dat is dit najaar niet anders bij CAZ. De actie van Terminator 2 en Highlander, het drama
van Apocalypto, The Green Mile en The Thin Red Line en de thriller Usual Suspects. Het zijn maar enkele van de
klassiekers die dit najaar op het scherm komen.
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VTM KIDS
K3 ROLLER DISCO
NIEUW DIT NAJAAR
K3 zingt én acteert. In hun allereerste fictiereeks rollen Marthe, Klaasje en Hanne de zotste muzikale avonturen
tegemoet als uitbaters van een Roller Disco. Marthe doet de bar en schenkt de zaligste pina coladas, Hanne
verhuurt de rolschaatsen en Klaasje houdt iedereen die niet kan rolschaatsen toch recht. Tegenspelers zijn Jacques
Vermeire en Samir Hassan. Trek je rollerblades aan voor een reeks boordevol klassieke én nieuwe K3-hits.
#k3rollerdisco

WAKANDY
NIEUW VANAF MAANDAG 3/9
Dat Andy Peelman van geen kleintje vervaard is, weten we uit De Buurtpolitie. Maar in Wakandy wordt hij pas echt
op de proef gesteld. Sean Dhondt daagt hem uit om te drummen, tegen Freddy De Kerpel moet hij boksen en met
Freek Braeckman leest hij het nieuws. Maar Andy moet ook een orkest in goede banen leiden, schapen drijven of
zelfs zwemmen met een zeemeermin.
#wakandy

THE VOICE KIDS - EXTRA
NIEUW SEIZOEN VANAF MAANDAG 17/9
The Voice Kids – Extra biedt een blik op kidsmaat achter de schermen van The Voice Kids. De kandidaten geven
via vlogs een inkijk in hun persoonlijke leven en doen verschillende opdrachten in de studio van The Voice Kids –
Extra. Hosts dit jaar zijn rising star Nora Gharib en internetfenomeen Stien Edlund.
#thevoicekidsextra

ELVIS & BENNY
NIEUW VANAF MAANDAG 3/9
Elvis & Benny is een vrolijk absurde animatiereeks over de hyperactieve Elvis en zijn beste maatje Benny, een vis
met benen. Samen beleven ze allerlei wilde avonturen in een woestijnachtige fantasiewereld. Adil El Arbi kroop
voor één keer niet in de regisseursstoel, maar verleende zijn stem aan enkele personages.
#elvisenbenny
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RODE NEUZEN DAG
Noteer vrijdag 30 november 2018 alvast met een rode stip in de agenda. Dan vindt de derde Rode Neuzen Dag
plaats. VTM, Qmusic en Belfius slaan opnieuw de handen in elkaar om heel Vlaanderen te mobiliseren om geld in
te zamelen. De goeddoelactie focust dit jaar meer dan ooit op het psychisch welbevinden van jongeren op school.

"

“Je schooltijd is meer dan alleen wiskunde en geschiedenis.” - Evi Hanssen
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