VOORJAAR VTM, Q2, VITAYA & CAZ 2018
VTM
KAN IEDEREEN NOG VOLGEN?
NIEUW
Hoe ziet onze toekomst eruit? Lieven Scheire schept in Kan Iedereen Nog Volgen? licht in de duisternis. Drijvende
tunnels, robots die salto’s maken, een matras tegen overspel, het uitwissen van trauma’s en tattoos, vuilbakken die
je boodschappen regelen of vingernagels waarmee je kan betalen. Samen met zijn panel schetst Lieven hoe ons
leven er zal uitzien in 2019, in 2030 of in 2050.

"

“De toekomst begint morgen! Geniet ervan.” - Lieven Scheire

#kaniedereennogvolgen

WEG MET ONS MA
NIEUW
Bekende Vlamingen nemen hun moeders mee naar een plek waar ze nog nooit geweest zijn, om er samen straffe
dingen te doen die ze nog nooit gedaan hebben. Zo zijn onder andere Bart Kaëll en Hilde De Baerdemaeker weg
met ‘ons ma’. Eén ding is zeker: na de uitzending is heel Vlaanderen weg van hun ma!

"

“Deze reis ga ik me altijd blijven herinneren. Zelfs als ik ooit dement word!” - Madeleine, moeder van
Bart Kaëll

#wegmetonsma

DE INFILTRANT
NIEUW
TUSSEN TWEE VUREN WORDT HET HEET ONDER JE VOETEN
Danny Desmedt, een veroordeelde oplichter, dreigt opnieuw achter de tralies te belanden. Tenzij hij de politie helpt
om als informant een drugstrafikant te pakken. Wat Danny niet weet, is dat hij meer is dan alleen maar informant.
Een topcast met Geert Van Rampelberg, Dirk Roofthooft, Wouter Hendrickx, Natali Broods en Peter Van den Begin
sleurt je mee in dit politieverhaal, gebaseerd op echte feiten, maar gebracht met een vette knipoog.
#deinfiltrant

DOSSIER X
NIEUW
De grootste misdaadverhalen uit onze geschiedenis komen opnieuw tot leven in deze reeks van VTM NIEUWS.
Via interviews, archiefbeelden en nagespeelde scènes reconstrueren de makers van De Kroongetuigen beruchte
misdaden in ons land. Ook speurders vertellen over de zaken die hun leven en carrière hebben getekend.
#dossierx
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F-16
NIEUW
Top Gun in Vlaanderen. Nooit eerder kreeg een cameraploeg de kans om het werk en het leven van Belgische F16-piloten van zo dichtbij te volgen. In deze reeks van VTM NIEUWS worden zes piloten gevolgd van bij hun training
in Kleine Brogel tot hun acties boven Syrië en Irak. Een uniek verhaal over passie, doorzettingsvermogen en het
maken van morele keuzes.

"

“Als je in een F-16 stapt, word je één met je vliegtuig.” – F-16-piloot

#f16

BOXING STARS
NIEUW
Welke BV mept de andere uit de ring? Het geslaagde openingsgala van CAZ was maar een opwarmer. Nu wordt
het menens, want in het voorjaar duikt een hele reeks bekende Vlamingen in de ring om zich te meten met één
van hun collega’s. Natalia neemt alvast de handschoen op. She has only just begun to fight. Wie zal volgen? Wie
zal zich kronen tot de bokskampioen van VTM?

"

“Als fervente Rocky-fan en dochter van een amateurbokser, lijkt het me ongelooflijk cool om eens in de
ring te staan!” - Natalia

#boxingstars

ALLOO EN DE LIEFDE
NIEUW
In Alloo en de Liefde gaat Luk Alloo op zoek naar de liefde in al haar facetten. Relaties die betoveren, inspireren,
vertederen en ontroeren. Maar hij brengt ook verhalen over vreemdgaan, onbeantwoorde liefdes en eenzaamheid
na de breuk, met mannen en vrouwen die weten wat haat, verraad en wraak inhoudt.

"

“Over de liefde raak je nooit uitgepraat.” - Luk Alloo

#alloo

ECHTE MENSEN: JONG LEVEN
NIEUW
De medische wereld gaat tot het uiterste om de jongste levens te redden. In Jong Leven volgt productiehuis
Geronimo sterke mensen die het beste van zichzelf geven om jonge levens te beschermen en te redden: van de
kinderkankerarts en de verplegers tot de juf die zieke kinderen van alle leeftijden les geeft. Humor en ontroering en
vooral de onbreekbare band tussen dokters, verplegers en hun ‘kinderen’.
#jongleven

MEDIALAAN NV | Medialaan 1 - 1800 Vilvoorde - België | T. +32 (0)2 255 32 11 | F. +32 (2)2 252 51 41 | medialaan.be

2

TWEESTERRENRESTAURANT
NIEUW
WELK BEKEND DUO BAAT HET BESTE RESTAURANT UIT?
Vier bekende duo’s krijgen een buitenkans: ze mogen onder het toeziend oog van Sergio Herman een eigen
restaurant runnen. En dat wordt snel én intens. Op een week tijd moeten de duo’s een concept bedenken, hun
restaurant inrichten, een menu samenstellen, personeel kiezen én de honger van hun klanten stillen. Met als doel:
twee dagen lang zoveel mogelijk betalende klanten helemaal voldaan naar huis te sturen.
#tweesterrenrestaurant

BOER ZKT VROUW INTERNATIONAAL
NIEUW
Succesvolle Vlaamse boeren die wonen en werken in het buitenland, gaan op zoek naar de liefde van hun leven.
En dat moet een Vlaamse worden. Wie beter om de pijlen van Cupido nog meer in de juiste richting te sturen dan
Dina Tersago en An Lemmens? Ze stellen in het voorjaar de vrijgezellen voor en reizen dan de hele wereld af om
‘hun’ boer te matchen met een Vlaams lief.

"

“Samen met An hoop ik de Vlaamse huiskamers te vullen met mooie buitenlandse boerderijtaferelen en
heel veel liefde!” - Dina Tersago

#boerzktvrouw

BLIND GETROUWD
NIEUW SEIZOEN
Al een paar seizoenen hebben de huwelijksklokken geluid voor koppels in Blind Getrouwd, en voor drie koppels
luiden ze nog altijd. Heel Vlaanderen leefde mee. Inschrijvingen voor een derde seizoen waren er opnieuw massaal
en experten proberen nu maar liefst vijf koppels voor de eeuwigheid te vormen door ze blind te trouwen.

"

“Liefde laat zich niet dwingen, maar we kunnen wél een handje helpen.” - Margot Van Landeghem,
relatietherapeute

#blindgetrouwd

GROETEN UIT
NIEUW SEIZOEN
In 1989 was Kelly Pfaff 12 jaar. Schoudervullingen regeerden het kleine scherm, films zag je op een VHS-cassette
en in Dallas maakte J.R. Ewing iedereen het leven zuur. Samen met Sam, Shania en Kenji is Kelly één van de
bekende koppen 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 2017 en kreeg een nominatie voor de Gouden Roos,
één van de belangrijkste Europese tv-prijzen.

"

“Ik liep erbij als m’n moeder, maar dan wel mét het haar van Madonna.” - Kelly Pfaff

#groetenuit
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BELGIUM’S GOT TALENT
NIEUW SEIZOEN
De gezelligste talentenjacht van Vlaanderen is opnieuw op het scherm. Niels Destadsbader, Dan Karaty, An
Lemmens en Stan Van Samang gaan op zoek naar de opvolgers van Baba Yega. Vanaf dit jaar kunnen ook Laura
Tesoro en Koen Wauters via een druk op de Gouden Buzzer hun favoriete act rechtstreeks naar de studioshows
sturen.

"

“Laura Tesoro en ikzelf krijgen eindelijk een eigen golden buzzer.” - Koen Wauters

#bgt

ALLOO BIJ
NIEUW SEIZOEN
De onbekende kant van een bekende Vlaming blootleggen. Luk Alloo doet het weer en gaat dagenlang op pad met
onder andere Theo Francken, Ingeborg, Guga Baúl en ene Will Tura. Meer verrassende portretten dus in Alloo Bij.

"

“In de schaduw meelopen van bekende burgers levert altijd verrassingen op.” - Luk Alloo

#alloo

LIEFDE VOOR MUZIEK
NIEUW SEIZOEN
Liefde voor Muziek maakt zich klaar voor een nieuwe topeditie. Zeven straffe stemmen stappen in het muzikale
avontuur. Op een nieuwe, zonnige bestemming doorbreken Helmut Lotti, Jasper Steverlinck, Coco Jr., K’s Choice,
Silvy De Bie, Niels Destadsbader en Sharon den Adel alle muzikale grenzen. Van symfonische metal in een Lottijasje of K’s Choice in een Sylver-mix. Verrassende covers en kippenvelmomenten zijn nu al verzekerd.

"

“Dit is een muzikale speeltuin: alles kan en alles mag!” - Jasper Steverlinck

#liefdevoormuziek

TEGEN DE STERREN OP
NIEUW SEIZOEN
Alleen de grootse acteurs kunnen de grootste sterren imiteren. En dit jaar fonkelen er nieuwe sterren. Guga,
Nathalie, Jonas, Tine, Ella, Chris, Clara, Walter en Ivan krijgen onder andere het gezelschap van Louis Talpe. Met
zijn verrassend imitatietalent maakt ook Louis vanaf dit seizoen deel uit van de vaste Tegen de Sterren Op-kern!

"

“Ik ben heel blij dat ik me eens op ander ijs kan begeven.” - Louis Talpe

#tdso

DE ZONEN VAN VAN AS
NIEUW SEIZOEN
De Zonen van Van As zijn terug, nog altijd op zoek naar opdrachten waarmee ze hun zwarte kas kunnen spekken.
En bij de broers zelf barst een bom. Herkenbare humor rond kleine Vlaamse ondernemers en intriges die in elke
familie kunnen voorkomen. Oude bekenden zoals Jonas Van Geel keren terug en de cast wordt aangevuld met
onder andere Sam Louwyck en Maaike Cafmeyer.
#zonenvanvanas
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BESTE KIJKERS
NIEUW SEIZOEN
Er is op tv zoveel te beleven dat het haast onmogelijk is om met alles mee te zijn. Daarom gidst Nathalie Meskens
je langs de leukste, opvallendste en grappigste fragmenten - nationaal, internationaal én viraal. Teamcaptains Sven
De Ridder en Ruth Beeckmans strijden met hun gasten in een vers behangen decor om de titel ‘Beste Kijkers’. Tine
Embrechts kijkt de eerste weken vanuit haar zetel mee en keert dan terug.

"

“Dit programma voelt als thuiskomen.” - Nathalie Meskens

#bestekijkers

ALLOO IN DE NACHT
NIEUW SEIZOEN
Luk Alloo duikt opnieuw de nacht in en zoekt mensen op die na middernacht werken of er gewoon voor kiezen ’s
nachts te leven. Luk begint te draaien als de zon ondergaat en gaat door tot hij zijn verhalen heeft.

"

“De nacht ruikt naar spanning en verrassing!” - Luk Alloo

#alloo

DE WENSBOOM
NIEUW SEIZOEN
Racen op een rivier, meevliegen met een Seaking, je oma laten meespelen in Familie! Niels Destadsbader
verzamelt in De Wensboom de meest gekke, lieve en ontroerende dromen van kinderen. Die mogen een wens
doen voor iemand die héél belangrijk is voor hen. Een aantal van die wensen laten Niels niet los, om ze te vervullen
gaat hij tot het uiterste.

"

“De wensen van kinderen… daar word je pas écht blij van.” - Niels Destadsbader

#wensboom

VTM FILMTOPPERS
De actie van Star Wars: The Force Awakens, Jurassic World, Furious 7, de erotiek van Fifty Shades of Grey en het
drama van D’Ardennen. En het lijstje gaat verder: Inside Out, Bridge of Spies, Deadpool en Into the Woods. De
strafste films op tv zie je eerst bij VTM.
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Q2
CRIMI CLOWNS
SEIZOEN 3
De meest prettig gestoorde gangsterfamilie van Vlaanderen is terug met een derde seizoen. Na de roofmoord in
een Brasschaatse villa worden Ronny (Luk Wyns), Rachel (Veerle De Jonghe), Wesley (Johnny De Mol) en Lou
(Manou Kersting) opgepakt op verdenking van verschillende zware misdrijven. De koopzieke Katja Mermowitz
(Kimberley Klaver) vindt de buit van de roofmoord en is niet van plan om die terug te geven. Dat is buiten Ronny’s
dochter Amber (Silke Becu) gerekend. Zij probeert orde op zaken te stellen en neemt ondertussen het filmproject
van haar broer Wesley over.
#crimiclowns

COMEDY 7/7 IN DE VOORAVOND







THE MICK (NIEUW) - #themick
THE ORVILLE (NIEUW) - #theorville
THE MIDDLE (SEIZOEN 8) - #themiddle
NEW GIRL (SEIZOEN 7) - #newgirl
THE BIG BANG THEORY (SEIZOEN 11) - #bigbangtheory
MODERN FAMILY (SEIZOEN 8) - #modernfamily

CHAMPIONS LEAGUE
Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Radja Nainggolan, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, … Nog
nooit waren er zoveel Belgen in de knock-outfase van de Champions League. Zij zorgen dit voorjaar opnieuw voor
heel wat klasseflitsen in de strijd om de Beker met de Grote Oren. Gastheer Tom Coninx doet de uitgebreide vooren nabeschouwing van de wedstrijd samen met bekende voetbalanalisten. Alle wedstrijden zijn live te volgen bij
Q2. Pakt Real Madrid dit jaar zijn derde CL-titel op rij?
#ucl

TOPREEKSEN KEREN TERUG




GAME OF THRONES (SEIZOEN 7)
VIKINGS (SEIZOEN 5)
THE X-FILES (SEIZOEN 11)

THE GIFTED
FAMILY IS THE ULTIMATE POWER
The Gifted is een gloednieuwe Marvel-reeks, die zich afspeelt in het universum van de X-Men. De reeks vertelt het
verhaal van een doorsnee gezin, de Struckers, waarvan het leven plots door elkaar wordt geschud. Reed (True
Blood-acteur Stephen Moyer) en Caitlin (Person of Interest-actrice Amy Acker) ontdekken dat hun tienerkinderen
over superkrachten beschikken. Wanneer hun bijzondere eigenschappen aan het licht komen, slaat het gezin
noodgedwongen op de vlucht voor de mutanten-opsporingsdienst. Gelukkig krijgen ze hulp van een ondergronds
netwerk van andere mutanten.
#thegifted
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SCREAM QUEENS
OH. MY. GOUZE.
In het voorjaar start Q2 met het eerste seizoen van de Golden Globe-genomineerde reeks Scream Queens. De
Amerikaanse komische horrorreeks, van de makers van American Horror Story, is een moderne versie van het
klassieke whodunit-verhaal. In Scream Queens is een sterrencast te zien met o.a. Emma Roberts, Jamie Lee Curtis,
Lea Michele, Taylor Lautner, en gastrollen van Ariana Grande en Nick Jonas.
#screamqueens

TV-PREMIÈRES







ALLEGIANT
GODS OF EGYPT
THE NICE GUYS
X-MEN: APOCALYPSE
ANT-MAN
DIRTY GRANDPA
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VITAYA
THE CATCH
EEN STERKE VROUW MET EEN NOG STERKERE WIL
Misleiding en bedrog vormen de rode draad van The Catch, een serie van de producers van Grey’s Anatomy,
Scandal en How to Get Away with Murder. Alice Vaughan (Mireille Enos) is een van de betere privédetectives van
L.A. en een vrouw met wie je het niét aan de stok wil krijgen. Wanneer haar verloofde Benjamin Jones (Peter
Krause) haar oplicht en ervandoor gaat met enkele miljoenen, zint ze op wraak. In een listig kat-en-muisspel jaagt
ze hem, haar geld en haar gebroken hart achterna. En dat terwijl ze haar bloeiende carrière op het spel zet…
#thecatch

GONE
Gone vertelt elke donderdagavond het verhaal van Kit Lanigan (Leven Rambin), die als kind het slachtoffer werd
van een ontvoering en gered werd door FBI-agent Frank Novak (Chris Noth, bekend van zijn rol als Mr Big in Sex
and the City). Jaren later wil ze wraak nemen op haar ontvoerder en gaat ze aan de slag in het FBI-team van Frank,
dat zich specialiseert in ontvoeringszaken en het opsporen van vermiste personen.
#gone

VITAYA INVESTIGATES
ELKE DINSDAGAVOND
Dinsdagavond is crime-avond bij Vitaya. Dit voorjaar brengt Vitaya Investigates de nieuwe crime documentaire
Killer Kids. Hierin vertelt Jo Frost (bekend van Super Nanny) het verhaal van jongeren die tijdens hun tienerjaren
gruwelijke moorden hebben gepleegd. In een nieuw seizoen van Ontvoerd trekt John Van Den Heuvel opnieuw de
grens over op zoek naar kinderen die door één van beide ouders naar het buitenland werden meegenomen.
#vitayainvestigates

VITAYA MOVIE MOMENTS
ELKE WOENSDAGAVOND
Op woensdagavond brengt Vitaya tijdens de Vitaya Movie Moments warmte in de huiskamers met de beste
romantische films. Zo staan ‘About Time’ met The Notebook-ster Rachel McAdams, ‘The Fault in Our Stars’ met
Divergent-actrice Shailene Woodley en ‘Endless Love’ met Magic Mike-acteur Alex Pettyfer, ‘Secret in Their Eyes’
met Oscarwinnaressen Julia Roberts en Nicole Kidman, ‘Made of Honor’ met Grey’s Anatomy-ster Patrick Dempsey
en ‘Did You Hear About the Morgans?’ met Hugh Grant en Sarah Jessica Parker op het programma dit voorjaar.
#vitayamoviemoments
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CAZ
KLASSIEKERS EN RECENTE KASKRAKERS
Elke dag film. Ook dit voorjaar staan klassiekers als The Big Lebowski, de viervoudig Oscarwinnende film Cleopatra,
het drama Scarface met Oscarwinnaar Al Pacino en Jaws van Steven Spielberg op het programma. Ook recente
kaskrakers als World War Z met Brad Pitt, Star Trek: Into Darkness, de komedie Borat en Unbroken, geregisseerd
door Angelina Jolie, ontbreken niet.

ICONISCHE FILMREEKSEN EN THEMA-AVONDEN
CAZ serveert dit voorjaar opnieuw heel wat iconische filmreeksen en thema-avonden. Zo haalt CAZ de James
Bond-films met Roger Moore in de hoofdrol terug op het scherm en is er de trilogie van Back to the Future en
filmreeksen Planet of the Apes en Rambo. CAZ plant ook heel wat thema-avonden. Zo telt de mannenzender dit
voorjaar mee af naar de 90e Oscaruitreiking met een resem Oscarwinnende films, zoals Cleopatra, Platoon en The
Theory of Everything.
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