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ALGEMENE INFORMATIE
Alle uitzenddata en -tijden zijn onder voorbehoud van
wijzigingen in het uitzendschema. Eventuele wijzigingen
worden via persberichten en aankondigingen op onze
website www.omroepmax.nl bekendgemaakt. Gedurende
het jaar sturen wij u van de diverse programma’s aanvullende informatie en plaatsen wij foto’s op het persfoto gedeelte van onze website. Bij gebruik van de foto’s graag
bron: MAX vermelden en indien aangegeven de fotograaf. Ontvangt u nog geen persberichten, stuur dan uw
gegevens aan: interview@omroepmax.nl.

Graag laat ik u kennismaken met de programmering voor het najaar 2013
en voorjaar 2014.
MAX heeft een mooie zomer achter de rug met nieuwe en vertrouwde
programma’s, documentaires en series. Heel Holland Bakt is met een
gemiddelde van 1,2 miljoen kijkers per aflevering een ware zomerhit geworden
en daar ben ik trots op! Volgend jaar zomer kunt u genieten van het tweede
seizoen onder leiding van de vertrouwde juryleden Robèrt van Beckhoven en
Janny van der Heijden. De presentatie én mentale ondersteuning voor de
kandidaten is wederom in handen van Martine Bijl.
Dit najaar en volgend voorjaar hopen wij u weer te verrassen met onze
programmering. Wij luiden het najaar in met ons nieuwe programma
MAX Monumentaal. Onder leiding van Huub Stapel maakt u wekelijks kennis
met een tweetal monumentale panden die het uit cultureel oogpunt verdienen
om behouden te blijven.
Dit najaar zijn onze succesvolle series terug bij MAX. In november gaat Erica
voor de derde keer op reis. Dit keer bezoekt zij onder meer Sulawesi en
Patagonië. In het tweede seizoen van Dokter Deen krijgt hoofdpersoon Maria
Deen (Monique van der Ven) te maken met het empty nest syndroom wanneer
haar kinderen op zichzelf gaan wonen en wordt zij voor de eerste keer oma.
Ook zijn wij vanaf september weer dagelijks live te zien en te horen met Tijd
Voor MAX, Studio MAX Live en op de radio met onder meer
Wekker-Wakker!, Twee Dingen, Muziekwijzer en Tinekeshow.
Vanaf januari 2014 zenden wij primetime op Nederland 1 de nieuwe
detectiveserie Heer & Meester uit. De hoofdpersoon Valentijn Rixtus Bentinck is
een zeer welgestelde, charismatische man, wiens leven wordt beheerst door
het mysterie van zijn onbekende verleden. De hoofdrollen worden vertolkt
door Daan Schuurmans als Valentijn en Sytske van der Ster in de rol van Suze.
Ook starten we in januari met Ron’s Radioshow. Een gezellig muziekprogramma
op de zaterdagmiddag.
We maken ons zorgen over de toekomst van de Publieke Omroep. We hebben
net 200 miljoen euro bezuinigd en zijn terug van 21 naar acht omroepen.
Met de extra 100 miljoen bezuinigingen van kabinet Rutte II kunnen we niet
meer de juiste kwaliteit waarborgen. De tube tandpasta is helemaal uitgeknepen!
Op woensdag 9 oktober komt de Publieke Omroep daarom in actie.
Ik vraag u dan ook van harte om die dag naar het Malieveld
te komen in Den Haag om samen met ons een vuist te
maken tegen de nieuwe voorgenomen bezuinigingen
van 100 miljoen euro.
Hartelijk dank en veel kijk- en luisterplezier!

Jan Slagter
Directeur MAX
Voor meer actuele programma-informatie kijkt u in
het MAX Magazine of op www.omroepmax.nl.

SEPTEMBER OP TV

TELEVISIE

2013 - 2014
In deze special vindt u een overzicht van de televisieprogramma’s van
MAX van september 2013 tot de zomer van 2014. Van onze dagelijkse studioprogramma’s zoals Studio MAX Live en Tijd voor MAX
tot de nieuwe dramaserie Heer & Meester, het tweede seizoen van
de dramaserie Dokter Deen en de indrukwekkende documentaires
Wonderkinderen en Eeuwig Jong.

Fotograaf: Saskia Lelieveld

MAX TV WIJZER

Studioprogramma over de televisie van ‘gisteren en morgen'

MAX GEHEUGENTRAINER
Train dagelijks uw geheugen in slechts 15 minuten
Vanaf 2 september 2013
Elke werkdag om 09.40 uur
Herhaling om 06.10 uur
Presentatie: Jan Slagter
www.omroepmax.nl/geheugentrainer

Waar heb ik mijn huissleutels gelaten?
Welke boodschappen moest ik ook alweer
hebben? Het zijn vragen die iedereen zich
wel eens stelt, immers iedereen vergeet
wel eens iets. Het is wetenschappelijk
vastgesteld dat het geheugen verbeterd
kan worden door het te trainen.

Presentator Koos Postema praat de kijker
uitvoerig bij over de programmering van
de publieke netten en themakanalen. Hij
nodigt presentatoren, makers en acteurs
uit in de studio voor een goed gesprek
over hun (nieuwe) programma. Daarnaast
legt Postema wekelijks de link tussen de
televisie van toen en nu in het onderdeel
‘De tijd staat stil’. Hierin gaan acteurs en
presentatoren terug naar de locatie waar
hun programma werd opgenomen.
Vanaf 30 augustus 2013
18 afleveringen
Vrijdag om 16.20 uur
Presentatie: Koos Postema
www.omroepmax.nl

NEDERLAND IN BEWEGING
Fit in 15 minuten

Beweeg ook dit jaar weer mee met Olga Commandeur en Duco Bauwens.
Door mee te doen aan de oefeningen is de helft van de dagelijkse norm
van gezond bewegen al behaald. In de eerste helft van het seizoen zijn
Olga en Duco te zien vanuit het Nationale Park de Hoge Veluwe.
Vanaf 2 september 2013
Elke werkdag om 09.10 uur
Herhaling om 05.55 uur
Presentatie: Olga Commandeur
en Duco Bauwens.
Fotograaf: Hans Vink
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www.omroepmax.nl/nederlandinbeweging

SEPTEMBER OP TV

TIJD VOOR
Nieuw

MAX

Live middagmagazine
Van maandag tot en met donderdag
ontvangen Martine van Os en Sybrand
Niessen boeiende bekende en onbekende
Nederlanders in de studio. Met deze gasten
praten zij over actuele gebeurtenissen,
interessante ontwikkelingen en hun
persoonlijke ervaringen. Iedere maandag
geeft de MAX Ombudsman tips in de
consumentenrubriek. Ook dit seizoen
geeft huisarts Ted van Essen iedere dinsdag
antwoord op uiteenlopende medische
vragen. Harm Oving, Koos Postema en
Paul Rem schuiven aan voor interessante
weetjes op het gebied van wetenschap,
televisiegeschiedenis en het koningshuis.
Tot slot ontvangen Martine en Sybrand
geregeld ook nationale en internationale
artiesten voor een optreden in het
programma.

Fotograaf: Maarten Schuth

MAX

MONUMENTAAL

Vanaf 2 september 2013
Maandag tot en met donderdag
om 17.35 uur
Compilatie:
Zondag om 08.30 uur op NED 1
Presentatie: Martine van Os en
Sybrand Niessen
www.tijdvoormax.nl

In het nieuwe programma MAX
Monumentaal onder leiding van Huub
Stapel, maakt u wekelijks kennis met een
tweetal monumentale panden die het uit
cultureel oogpunt verdienen om behouden
te blijven. Gedurende acht afleveringen
maakt u kennis met deze prachtige
monumenten. Dankzij de financiële steun
van de BankGiro Loterij kunnen de laatste
restauraties worden gerealiseerd. Zo zien
wij hoe er helemaal naar Parijs wordt
afgereisd om de meubels van Kasteel de
Haar opnieuw te kunnen stofferen.
Wordt de schoorsteen van Steenfabriek
de Bovenste Polder weer tot op zijn
oorspronkelijke hoogte gebracht en kunnen
ze op Kasteel Rosendael eindelijk weer
zien en horen hoe laat het is.
Vanaf 3 september 2013
8 afleveringen
1 oktober geen uitzending
Dinsdag om 20.25 uur
Presentatie: Huub Stapel
www.omroepmax.nl/maxmonumentaal

Fotograaf: Rick Nederstigt

het Nationale Park de Hoge Veluwe
De eerste week van het nieuwe seizoen
start het programma vanaf het Nationale
Park de Hoge Veluwe. Midden in de natuur
ontvangen Martine van Os en Sybrand
Niessen diverse natuurkenners en natuurliefhebbers. Met bekende en onbekende
Nederlanders gaan ze vogels spotten,
begeven ze zich tussen de bronstige
herten en brengen ze het dagelijkse
nieuws. Kortom, Tijd voor MAX dompelt
zich voor één week helemaal onder in de
Nederlandse Flora en Fauna!

MET HET MES OP TAFEL
Bluf en kennisquiz onder leiding van
Joost Prinsen

Fotograaf: Rick Nederstigt

Vanaf 6 september 2013
12 afleveringen
Vrijdag om 20.25 uur
Presentatie: Joost Prinsen
www.methetmesoptafel.nl

In Met het Mes op Tafel pokeren drie kandidaten
met antwoorden op vragen. Niet alleen kennis is
van belang, maar ook rekenen en slim spelen zijn
belangrijke ingrediënten van deze quiz. Wie weinig
antwoorden goed heeft, kan altijd nog zijn tegenstanders proberen weg te bluffen. Dit alles gebeurt
onder de bezielende leiding van Joost Prinsen, die
samen met Mylou Frencken en pianist Martin van
Dijk sommige vragen ook muzikaal inleidt.

MAX programma’s
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SEPTEMBER/OKTOBER OP TV

MAX MUZIEKSPECIALS
Genieten van mooie muziek
MAX zendt weer vele bijzondere muziekspecials uit dit najaar en in het voorjaar
2014. Uiteraard mag de Nationale Taptoe
2013 niet ontbreken en wat dacht u van
“Cor Bakker ontvangt… Louis van Dijk”
en uiteraard mag de muziekspecial “Viva
Verdi” niet ontbreken.
Vanaf 13 september 2013
5 specials
Vanaf voorjaar 2014 - 14 specials
Vrijdag om 17.35 uur
www.omroepmax.nl/muziekspecials

STUDIO MAX LIVE
Elke dag anders

MAX

MAAKT MOGELIJK
Grote projecten en ontroerende wensen

In Studio MAX Live ontvangen de presentatoren Frank du Mosch en Cilly Dartell
gasten die te maken hebben met het
nieuws van de dag. Ook mensen die hun
visie geven op gebeurtenissen uit het
nieuws komen langs in de studio of zijn
te zien in reportages. Naast het nieuws
en actualiteiten komen cultuur, media en
human interest in Studio MAX Live aan
bod. Verder brengen Nederlandse correspondenten in het buitenland in Studio
MAX Live bijzondere verhalen die het
journaal niet halen.

Dit seizoen zet MAX Maakt Mogelijk zich
opnieuw in om met hulp van de kijker, de
leefomstandigheden van kwetsbare ouderen in
het buitenland te verbeteren. Dit seizoen
reizen we onder andere af naar Indonesië en
Bulgarije. Het laatst genoemde land is lid van
de EU, maar veel ouderen worden hier aan hun
lot overgelaten. In Indonesië keren we terug
naar de ouderen die moeten leven zonder een
pensioen. MAX Maakt Mogelijk bood hulp, maar
hoe gaat het nu met deze Indische Nederlanders? In Nederland worden dit jaar ook weer
aangrijpende wensen in vervulling gebracht.

OPERATIE LIVE
Voor de vierde keer kunt u getuige zijn van
een live ziekenhuisoperatie op televisie.
In de vorige drie edities werden een open
hartoperatie, een hersenoperatie en een
niertransplantatie live uitgevoerd op
televisie. Deskundigen geven samen met
presentator Charles Groenhuijsen toelichting op de operatie. Ook dit jaar kunt u
weer live vragen stellen via de website.
30 oktober 2013
Woensdag om 21.25 uur
Presentatie: Charles Groenhuijsen
www.operatielive.nl

Vanaf 9 september 2013

Vanaf 18 oktober 2013

Maandag tot en met donderdag
om 12.15 uur

9 afleveringen

Compilatie: vrijdag om 12.15 uur

Vrijdag om 17.35 uur
Presentatie: Jan Slagter
www.maxmaaktmogelijk.nl
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Fotograaf: Rick Nederstigt
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Fotograaf: Mike Roelofs

Presentatie: Cilly Dartell en
Frank du Mosch
www.studiomaxlive.nl

OP HET DOEK

WIJN AAN GORT

Bekende Nederlanders vereeuwigd

Een kijkje in de raadselachtige
wereld van de wijn

Evenals voorgaande jaren interviewt
Hanneke Groenteman bekende Nederlanders, terwijl deze worden geportretteerd
door telkens drie verschillende kunstenaars. Mede dankzij de prikkelende vragen
van Hanneke, worden de kunstenaars
geïnspireerd voor hun kunstwerk.
De BN-er kiest één van de kunstwerken
uit en neemt deze mee naar huis.
De overige schilderijen worden na iedere
aflevering geveild voor het goede doel.
Dit seizoen is onder meer André Kuipers
één van de gasten. Deze wereldberoemde
Nederlandse ruimtevaarder begeeft zich met
gemak tussen de groten der aarde, maar
het moeten kiezen tussen één van de drie
portretten bezorgde hem alsnog buikpijn.

Ilja Gort, Nederlandse wijnboer in de Bordeaux, neemt
de kijkers voor een tweede maal mee op wijnreis door
het prachtige Franse landschap. In dit nieuwe seizoen
gaan we proeven bij het meest exclusieve wijnhuis van
de Bourgogne; La Romanée Conti. Ook slurpen we de
beste zoete dessertwijn, uit de Sauternes. En is echt
álle Beaujolais bocht?
Vanaf 5 november 2013
6 afleveringen
Dinsdag om 20.25 uur
Presentatie: Ilja Gort
www.omroepmax.nl/wijnaangort

NOVEMBER OP TV

STERREN

ERICA OP REIS
Erica Terpstra neemt u mee op een persoonlijke reis.

Fotograaf: Maureen Barkey

Vanaf 2 november 2013
8 afleveringen
Zaterdag om 21.15 uur
Presentatie: Hanneke Groenteman
www.sterrenophetdoek.nl

Fotograaf: Feije Riemersma

MELDPUNT!
Op de bres voor consumenten

Naast het actuele consumentennieuws,
staat in Meldpunt! elke aflevering één
thema centraal. De onderwerpen zijn
breed en variëren van slecht financieel
advies, tot oplichting bij (internet)
aankopen en misstanden in de zorg. Ook
de tekorten bij de pensioenfondsen en de
gevolgen daarvan voor de gewone man en
vrouw worden door presentator Elles de
Bruin behandeld.

Vanaf 7 november 2013
7 afleveringen
Geen uitzending
op 26 december en 2 januari
13 afleveringen voorjaar 2014
Donderdag om 19.20 uur
Presentatie: Elles de Bruin

Na twee geslaagde seizoenen van het
reisprogramma Erica op Reis, wordt vanaf
vrijdag 22 november een nieuwe reeks
van zes afleveringen uitgezonden. De
rode draad in het reisprogramma vormen
de bijzondere ontmoetingen die
Erica Terpstra heeft met opmerkelijke en
inspirerende mensen. Ze laat zich in deze
reeks met verwondering onderdompelen
in de culturele gebruiken van en rituelen
van onder meer Sulawesi, Namibië en
Patagonië.
Vanaf 22 november 2013
6 afleveringen
Vrijdag om 22.15 uur
Presentatie: Erica Terpstra
www.omroepmax.nl/ericaopreis

www.meldpunt.tv

MAX programma’s
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Fotograaf: Mark de Blok

NOVEMBER OP TV

DOKTER DEEN
DE NALATENSCHAP
Nalaten aan een goed doel
In elke aflevering wordt de afwikkeling
van een nalatenschap gevolgd waarbij
het leven, dat de overledene heeft
geleefd, zich ontvouwt voor de camera.
We gaan op zoek naar de persoonlijke
verhalen die schuil gaan achter het huis
en de inboedel. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het goede doel dat in
de nalatenschap is opgenomen, dit jaar
zijn dat onder andere Het Leger des Heils,
De Zonnebloem en de Dierenbescherming.
Vanaf 12 november 2013
6 afleveringen
Dinsdag om 19.55 uur
www.omroepmax.nl/denalatenschap

Tweede seizoen van de succesvolle
Nederlandse dramaserie
Het tweede seizoen van de succesvolle
dramaserie die zich afspeelt op Vlieland
en het eerste seizoen wekelijks gemiddeld
twee miljoen kijkers trok.
Een serie waarin vooral de menselijke en
herkenbare verhalen over leven en dood
een belangrijke rol spelen.
Vanaf 2 december 2013
10 afleveringen
Maandag om 22.10 uur
www.dokterdeen.nl

In het tweede seizoen krijgt hoofdpersoon Maria Deen ( Monique van der Ven)
te maken met het empty nest syndroom
wanneer haar kinderen op zichzelf gaan
wonen, ook op liefdesvlak loopt het niet
helemaal op rolletjes. Ook in het leven
van haar kinderen verandert er het een en
ander; Wendy wordt moeder, Isa wordt
een ster en Robbert wordt verliefd. Ook
ontmoet moeder Deen een oude liefde die
haar leven op de kop zet.
In het tweede seizoen treedt de hoofdcast
bestaande uit Monique van de Ven, Leopold
Witte uit Pleuni Touw, Liz Snoijink, Jelle de
Jong, David Lucieer, Lisa Smit en Markoesa
Hamer opnieuw aan. Nieuwe acteurs dit
seizoen zijn o.a. Hans Croiset, Hans Dagelet,
Sophie van Winden en Oren Schrijver.

DRIE KONINGEN VAN ORANJE
Programma over Nederlandse koninklijke geschiedenis

In het kader van de nationale viering van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden zendt MAX een
driedelige programmaserie uit over Koning Willem I, Willem II en Willem III. In deze nieuwe
serie staat de betekenis van de drie koningen voor ons land centraal. Wie waren zij,
hoe leefden ze en wat hebben ze betekend voor onze vaderlandse geschiedenis?
Vanaf 29 november 2013
3 afleveringen
Vrijdag om 20.25 uur
www.omroepmax.nl
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in beeld :
In de biografiereeks In Beeld worden
succesvolle mensen geportretteerd, die
ook dieptepunten hebben gekend.
Welke invloed heeft dit op hen gehad
en hoe kwamen zij dit weer te boven?
Najaar 2013
www.omroepmax.nl

ARCTIC HEROES

Fotograaf: Petter Nyguist

In de tweedelige documentaire Harry’s
Arctic Heroes volgen we de expeditie van
vier Afghanistan-veteranen en de Britse
Prins Harry naar de Noordpool. Alle vier
de veteranen raakten zwaar gewond
tijdens hun missie in Afghanistan.
Kapitein Guy Disney (28) verloor een
been, Kapitein Martin Hewitt (29) raakte
gedeeltelijk verlamd, soldaat Jaco Van
Gass (26) verloor een arm. Voor de vierde
veteraan, sergeant Steve Young (28),
wordt gevreesd dat hij nooit meer kan
lopen. Toch besluiten ze, geheel op eigen
kracht en voor het goede doel, de Noordpool te bereiken. Zonder de hulp van
anderen en zonder de hulp van voertuigen
trekken ze zelfs hun eigen sleden met
bagage mee.

Hét feest voor jong én oud!
Dit jaar organiseert MAX voor de tweede
keer in samenwerking met de NPO en de
NCRV het ZAPP Sinterklaasfeest in de
Jaarbeurs in Utrecht. Op het verjaardagsfeest van Sint komen veel bekende ZAPP
presentatoren en acteurs. Een feest voor
de kleintjes en hun opa’s en oma’s. Een
registratie van het feest wordt rond
5 december uitgezonden.

Feestdagen 2013
2 afleveringen

FEESTDAGEN OP TV

HARRY’S

Nieuw

December 2013
www.omroepmax.nl

www.omroepmax.nl

MAX MAAKT MOGELIJK

KERSTSPECIAL
Samen Kerst vieren

Net als voorgaande jaren organiseert MAX
Maakt Mogelijk tijdens de feestdagen een
bijzonder kerstdiner voor 350 eenzame
ouderen. Net als vorig jaar zal de Grote Kerk
in Den Haag het prachtige decor vormen
voor een heerlijk driegangendiner. Optredens van bekende artiesten, families die
herenigd worden en wensen die op spectaculaire wijze in vervulling gaan maken de
avond één om nooit te vergeten.

MISSIE MAX

Een hart onder de riem bij militairen en het thuisfront
Nederlandse militairen en politieagenten op missie zijn vaak maanden van huis
zónder geliefden, familie en vrienden. Juist tijdens de feestdagen is het gemis
het grootst. Om die reden verzorgt MAX jaarlijks in samenwerking met de thuisfrontorganisaties van het ministerie van Defensie en Veiligheid & Justitie een
groot feest op Vliegbasis Valkenburg. Op deze bijzondere dag krijgt het thuisfront
naast een feestelijk muziekprogramma de gelegenheid om een kerst- en nieuwjaarswens op te nemen. Deze boodschappen worden door presentator Jan Slagter
over de hele wereld bezorgd aan de militairen. Twee speciale uitzendingen van
het feest en de reis zijn rond de feestdagen te zien bij MAX.
20 en 27 december 2013
Vrijdag om 17.35 uur
Presentatie: Jan Slagter
www.maxmaaktmogelijk.nl

Feestdagen 2013
Presentatie: Jan Slagter
www.missiemax.nl

MAX programma’s
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FEESTDAGEN OP TV

MAX
PROMS

Jaarlijkse muzikale ontmoeting
van pop- en klassieke songs
Jaarlijkse muzikale ontmoeting van pop- en
klassieke songs. Duizenden mensen, zowel
MAX-leden als niet-leden, genieten jaarlijks
van live muziek en sfeervolle optredens van
zowel nationale als internationale sterren.
Ook dit jaar belooft MAX op 6, 7, en 8 december weer een prachtig bijna drie uur durend programma op de bühne.

OUDEJAARSAVOND
BIJ MAX OP NED 2!
Vier ook dit jaar
Oudejaarsavond met MAX.
U hoeft ook dit jaar niet te kiezen waar u
op afstemt op oudejaarsavond. MAX biedt
u een avondvullend programma vol entertainment. Want wat dacht u van de klucht
De BonBonFabriek met John van Eerdt, de
MAX Proms met grote Nationale- en internationale artiesten en in de Tijd voor MAX
Oudejaarsshow nemen Martine van Os en
Sybrand Niessen het afgelopen jaar met u
door samen met bekende gasten.

Oudejaarsavond
31 december 2013
www.omroepmax.nl
Fotograaf: Bart van der Putten

Feestdagen 2013
2 delen
Presentatie: Jan Slagter
www.maxproms.nl

Fotograaf: Roy Beusker

TIJD VOOR MAX

OUDEJAARSSHOW
Op oudejaarsavond zendt MAX voor de
tweede keer de Tijd voor MAX Oudejaarsshow uit. Diverse gasten zijn deze avond
aanwezig in de studio, met hen nemen
Martine van Os en Sybrand Niessen het
afgelopen jaar door. Tevens zijn er speciale optredens.
Oudejaarsavond
31 december 2013
Presentatie: Martine van Os en
Sybrand Niessen
www.tijdvoormax.nl
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BonBonfabriek
Jaarlijkse traditie bij MAX

Rond oud en nieuw zendt MAX traditiegetrouw weer een klucht uit. Dit jaar is dat De BonBonFabriek. Jon van Eerd belandt als Harrie Vermeulen in een gierende wervelwind van chocolade
bonbons. Hij weet zich nauwelijks staande te houden tussen de tonnen cacao en de opstijvende
poedersuiker. Binnen no-time moet hij 30.000 bonbons produceren. Maar de verouderde machines
en een louche figuur gooien roet in de cacao. In een hysterische draaikolk van lekkernijen komen
aan de lopende band de meest onmogelijke situaties voorbij. U zult nooit meer zomaar een bonbon kunnen eten. Ook met Johnny Kraaijkamp jr., Anouk van Nes en Karel Simons.
Oudejaarsavond
31 december 2013
www.omroepmax.nl

VOORJAAR
2014

Nieuw

Van de programma’s die MAX
in 2014 uitzendt is nog geen
beeldmateriaal beschikbaar,
met uitzondering van enkele
programma’s. Onderstaand alvast
een korte omschrijving van de TV
programma´s die MAX in het
voorjaar gaat uitzenden.

Nieuw

HEER & MEESTER
Nieuwe privédetective serie bij
MAX met o.a. Daan Schuurmans
en Sytske van der Ster

Valentijn Rixtus Bentinck, gespeeld door
Daan Schuurmans, is een zeer welgestelde,
charismatische man, wiens leven beheerst
wordt door het mysterie van zijn onbekende
verleden. Hij is te vondeling gelegd met
in zijn wiegje een indrukwekkend legaat
met een gedetailleerde richtlijn voor zijn
opvoeding en een regeling die hem voor
de rest van zijn leven tot een bemiddeld
en onafhankelijk man maakt. Zijn motto
luidt dan ook: “Elke dag is Valentijnsdag!”.

Door Valentijns vele contacten in de hogere
kringen is hij voor de ambitieuze en
aantrekkelijke Officier van Justitie, Suze,
gespeeld door Sytske van der Ster, een
ideale weg naar informatie waar ze zelf
moeilijk toegang toe heeft. Het feit dat
Suze steevast alleen informatie wenst,
weerhoudt Valentijn er niet van telkens
dieper in de zaak te duiken dan Suze lief is.
Vaak struikelt hij over een lijk of staat hij
er in ieder geval niet ver vandaan. Als
charmante en ongrijpbare heer weet hij zich
samen met zijn steun en toeverlaat Leo,
de conciërge van het chique Haagse hotel
waar hij woont, altijd op een spannende en
komische manier uit benarde situaties te
redden en de misdaad op te lossen.

WONDERKINDEREN
Documentaire over
“Als het maar gezond is”:
Een opmerking die wereldwijd tegen
miljoenen aanstaande ouders wordt
gemaakt. Gelukkig komt die meestal uit.
Maar wat doe je als je kind niet gezond
ter wereld komt? Hoe ga je ermee om als
je kind dagelijks een nierdialyse moet
ondergaan? Of schizofreen, doof, autistisch
of blind blijkt te zijn?
In de documentaire Wonderkinderen
portretteren we ouders en kinderen met
zorgen, maar ook met een hoop veerkracht
en vechtlust. In de geportretteerde
gezinnen gaat alles net even anders: naar
school gaan, ontbijten en spelen vormen
elke dag een nieuwe uitdaging. Wonderkinderen is een documentaire met ouders
die openhartig vertellen over hun leven
met een bijzonder kind. En dat niet alleen:
de kinderen hebben zélf ook nog wat te
vertellen.

Vanaf medio januari 2014
10 afleveringen
Zaterdag om 20.30 uur
www.omroepmax.nl/heerenmeester

Voorjaar 2014
www.omroepmax.nl

MAX programma’s

11

VOORJAAR OP TV

Hollandse

Nieuw

ZAKEN

Live discussie programma met
Cees Grimbergen
In Hollandse Zaken krijgen niet alleen
bekende Nederlanders en deskundigen
een stem, iedereen krijgt het woord van
presentator Cees Grimbergen. Hij wisselt
interviews aan tafel al met discussies met
de zaal. Hollandse Zaken wordt gemaakt
volgens de aloude wetten van een goed
journalistiek discussieprogramma: een dijk
van een thema, zorgvuldigheid, scherpe
vraagstelling en authentieke gasten die
hun verhaal en ideeën graag vertellen.

Welk Bed & Breakfast
wordt als beste beoordeeld?

EEUWIG JONG
Iedereen wil oud worden maar niemand wil
oud zijn. De generatie die is opgegroeid
met het geloof in de maakbare samenleving
wil koste wat het kost de regie in eigen
hand houden. Nieuwe wetenschappelijke
inzichten en therapieën bieden uitzicht op
een wereld waarin (veel) langer leven
binnen handbereik lijkt. Eeuwig Jong gaat
op verkenning in de nieuwe en controversiële
wereld van anti-aging. Gefascineerd door
het perspectief van tijdloos leven, gebiologeerd door spectaculaire ontwikkelingen
in de wetenschap en gemotiveerd om antwoord te krijgen op vragen over langer en
vitaal leven.

Voorjaar 2014
www.hollandsezaken.tv

Drie stellen logeren allemaal één
nacht bij elkaar. Tijdens hun bezoek
onderwerpen ze elkaars Bed & Breakfast aan een grondig onderzoek. De
eigenaren proberen ondertussen hun
gasten zo goed mogelijk in de watten
te leggen. Ze leiden ze rond in de
omgeving tijdens verschillende uitjes.
De gasten uit de vorige afleveringen
sliepen in uiteenlopende bijzondere
locaties van wijnvaten tot kastelen.
In het voorjaar kunt u weer genieten
van het derde seizoen.
Voorjaar 2014
7 afleveringen
www.omroepmax.nl/bedenbreakfast

Voorjaar 2014
www.omroepmax.nl

Fotograaf: Farbi Flora

BLOEMENCORSO
Hoogtepunten Corso

Vanuit Lisse besteedt MAX uitgebreid
aandacht aan het bloemencorso.
Bloemencorso’s zijn een echte Nederlandse
traditie. Elke plaats of streek kent zijn
eigen corso en elk corso is uniek. Het
is een feest om te zien hoe trots alle
betrokkenen zijn op hun corso en hoe
hard men elk jaar werkt om de bezoekers
op een spektakel te trakteren.

Voorjaar 2014
www.omroepmax.nl/bloemencorso
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SCHILDEREN
MET GARY JENKINS
Schilder stap voor stap mee
Gary Jenkins leert u wekelijks schilderen.
Deze innemende schilder brengt u alle
kneepjes in het schildersvak bij. Hij legt u
per schilderij stap voor stap uit hoe u de
mooiste kunstwerken maakt. In deze serie
staan landschappen en dieren centraal.
Voorjaar 2014
26 afleveringen
Maandag om 15.30 uur
www.omroepmax.nl/garyjenkins

Verhalen van WO II oorlogsslachtoffers jaar na de bevrijding
Het Jaar Erna vertelt de verhalen van de
oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gedurende het jaar na de bevrijding. Deze verhalen laten zien dat de
oorlog niet afgelopen was na 5 mei ’45,
maar voor sommigen pas begon. Ook op
manieren die achteraf erg schaamtevol
zijn, omdat we nu eenmaal liever willen
vertellen dat de meeste Nederlanders in
het verzet hebben gezeten. In een Het
Jaar Erna worden deze verhalen alsnog
verteld. Niet alleen om de verschrikkingen
van de oorlog te herdenken, maar ook om
ons te realiseren hoe de effecten van de
oorlog nog jarenlang nadreunden.

OORLOGSGEHEIMEN
Veel persoonlijke verhalen uit de Tweede
Wereldoorlog raken in de vergetelheid.
Mensen die zelf iets meemaakten praten
er over het algemeen niet makkelijk over,
of zijn inmiddels overleden. Resultaat is
dat veel kinderen of kleinkinderen rond
blijven lopen met vragen over hun
(groot) ouders. In Oorlogsgeheimen probeert MAX samen met de betrokkenen alsnog de waarheid boven tafel te krijgen.

VOORJAAR OP TV

Nieuw

Voorjaar 2014

VOORJAARSSPECIAL
Dit voorjaar keert presentator Jan Slagter
terug naar Oost-Europa om het resultaat
van de Winteractie te laten zien. De barre
winters zijn meedogenloos voor de
allerarmste ouderen. Zonder kachel, warme
kleding of eten gaan zij de winter in.
Dankzij de preventieve noodhulp van
MAX Maakt Mogelijk overleven duizenden
ouderen en worden amputaties door
vrieskou voorkomen.

Voorjaar 2014
2 specials

www.omroepmax.nl

Voorjaar 2014
4 afleveringen
www.omroepmax.nl/oorlogsgeheimen

Algemene informatie:
Alle uitzenddata en -tijden zijn
onder voorbehoud van wijzigingen
in het uitzendschema. Eventuele
wijzigingen worden via persberichten en aankondigingen op onze
website www.omroepmax.nl bekendgemaakt. Gedurende het jaar sturen
wij u van de diverse programma’s
aanvullende informatie en plaatsen
wij foto’s op het persfoto gedeelte
van onze website. Bij gebruik van de
foto’s graag bron: MAX vermelden en
indien aangegeven de fotograaf.
Ontvangt u nog geen persberichten,
stuur dan uw gegevens aan:
interview@omroepmax.nl

www.omroepmax.nl

MAX programma’s
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MAX

NA MIDDERNACHT
Wisselende klassieke thema’s
voor de weekendavonden

Elke avond in het weekend kunt u na
middernacht luisteren naar een mix van
geliefde klassieke thema’s door nationale
en internationale gezelschappen, dirigenten en solisten. Presentator Vincent van
Engelen presenteert op toegankelijke
wijze elke week een ander thema.

RADIO

2013 - 2014
In dit hoofdstuk vindt u een
overzicht van de radioprogramma’s
van MAX, van serieuze
journalistiek tot een breed
muziekscala van muziek uit de
jaren vijftig tot klassiek en jazz.

MAX
AVOND CONCERT

Klassieke geluiden voor in de avond

In het MAX-Avondconcert op Radio4 zijn
elke zondag tot en met donderdag registraties van de mooiste klassieke concerten
te horen. Vanaf concertlocaties door het
hele land wordt live verslag gedaan van
concerten en bijzondere festivals als
Festival Oude Muziek, het Gergiev Festival
en Musica Sacra Maastricht. Uitvoeringen
van Nederlandse bodem worden in het
MAX-Avondconcert afgewisseld met
internationale concerten.
Zondag tot en met donderdag
van 20.00 – 23.00 uur
www.maxavondconcert.nl

Fotograaf: Mike Roelofs

DE PERSTRIBUNE
Luister mee vanaf De Perstribune

Iedere zondag ontvangt Govert van Brakel
op de perstribune spraakmakende gasten
uit de wereld van sport en media, van toen
en nu. Vanaf de tribune kijken zij terug op
de sport- en mediaweek, uiteraard met een
schuin oog op de sport evenementen van
dat moment. De Vliegende Keep zoekt
ondertussen naar pareltjes in de sportgeschiedenis, terwijl recensenten juichen
of joelen over de nieuwste programma’s. Het
kan allemaal op De Perstribune van MAX.
Fotograaf: Mike Roelofs

Elke zondag
tussen 12.00 en 14.00 uur
Presentatie: Govert van Brakel

Zaterdag en zondag
tussen 0.00 en 01.00 uur
Presentatie: Vincent van Engelen

www.deperstribune.nl

www.omroepmax.nl/maxnamiddernacht

JAZZ IN THE MORNING
Deel de liefde voor jazz met Edwin en Tuffie

Jazzliefhebbers Edwin Rutten en Tuffie Vos nemen u op zaterdagen zondagochtend mee langs hun favoriete jazzplaten. Op zaterdag
is het de beurt aan Tuffie, op zondag neemt Edwin het
voortouw. Beiden mogen ook graag zelf een toontje jazz
meezingen en deze betrokkenheid is te voelen in het programma.

WEKKER-WAKKER!
Lekker opstaan!

Fotograaf: Mike Roelofs

Elke werkdag
tussen 06.00 en 10.00 uur
vanaf januari 2014 ook op
zaterdag van 06.00-10.00
Presentatie: Henk Mouwe en
Myrna Goossen
www.wekkerwakker.nl
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Terwijl u uw eerste kopje koffie van de dag
drinkt, zijn Henk Mouwe en Myrna Goossen
al klaarwakker en brengen zij actualiteit en
muziek. Elke dag spreken ze met een
deskundige of betrokkene over actuele
onderwerpen. Elke dag zoeken zij voor u
het antwoord op een vraag uit de Vraagcarrousel. Ook kunt mooie prijzen winnen met
het spel 'De Raadplaat'.

Fotograaf: Mike Roelofs

Elke zaterdag en zondag
tussen 07.00 en 10.00 uur
Presentatie: Edwin Rutten en Tuffie Vos
www.jazzinthemorning.nl

MUZIEKWIJZER

Op een klassieke ontdekkingstocht met Edwin Rutten
In Muziekwijzer gaat Edwin Rutten op ontdekkingstocht door
de klassieke muziek. Samen met musici legt hij verbanden
tussen bekende en onbekende muziek en met luisteraars
praat hij over het stuk dat hun liefde voor klassieke muziek
deed ontvlammen. Iedere dinsdag hoort u de rubriek ‘Kerkhof
van Vergeten componisten’. Hierin kunt u luisteren naar een
prachtig muziekstuk van een onbekende componist.. Elke
woensdag worden klassieke termen en instrumenten tastbaar
gemaakt in een kwartiertje MiniMAX, klassieke muziek voor
(groot)ouders en (klein)kinderen.
Elke werkdag
van 13.00 tot 15.00 uur
vanaf januari 2014 van 14.00-16.00
Presentatie: Edwin Rutten

Fotograaf: Mike Roelofs

RON’S
RADIOSHOW
Nieuw programma
van Ron Brandsteder

Een lekker muziekprogramma
op de zaterdagmiddag.

Vanaf januari elke zaterdag
tussen 14.00 en 16.00 uur
www.ronsradioshow.nl

RADIO

Nieuw

Fotograaf: Mike Roelofs

www.muziekwijzer.nl

TINEKESHOW

Mensen, muziek en mooie
verhalen met Tineke de Nooij
Elke werkdag tussen 16.00 en 18.00 uur
hoort u een interessante gast en lekkere
muziek uit de jaren ‘60 en ‘70. Elke werkdag verrast Tineke de Nooij de luisteraars
met drie vaste hoofdingrediënten:
muziek, mensen en verhalen.
Tineke neemt u mee langs de muziek van
toen en ontdekkingen van nu. Belangrijk
zijn ook de gesprekken met de luisteraars
over de meest uiteenlopende facetten
van het dagelijks leven. Elke vrijdag luidt
Tineke het weekend in met een live optreden van een band. Luisteraars kunnen
zich opgeven om op bezoek te komen in
de studio tijdens deze uitzendingen.

Fotograaf: Mike Roelofs

TWEE DINGEN
Actueel en verdiepend

Twee Dingen bespreekt elke werkdag
twee actuele onderwerpen met direct
betrokkenen. Hun ervaringen, beleving
en drijfveren staan centraal in een
persoonlijk en kritisch gesprek.
Gasten die de afgelopen tijd in de studio
zijn geweest zijn onder andere Bart
Veldkamp (voormalig schaatscoach),
Sjoerd Vollebregt (CEO Fokker), Bram Peper
(oud-minister en burgemeester), Onno
Hoes (burgemeester van Maastricht),
Lodewijk de Waal (oud-vakbondsvoorzitter),
Rita Verdonk (oud-minister), Yvonne van
Gennip (schaatster), Karla Peijs (voormalig
Commissaris van de Koningin).

Fotograaf: Mike Roelofs

NACHTZUSTER

Warmte en aandacht in de nacht
In Nachtzuster krijgen luisteraars
antwoord op al hun vragen. Met respect
en aandacht en een antwoord van niveau.
Mooie verhalen en bijzondere onderwerpen die luisteraars en Nachtzuster graag
met elkaar delen.
Van donderdag op vrijdag
tussen 02.00 en 06.00 uur
Presentatie: Astrid de Jong
www.omroepmax.nl/nachtzuster

Fotograaf: Mike Roelofs

Elke werkdag
van 16.00 tot 18.00 uur
vanaf januari 2014 van 12.00-14.00
Presentatie: Tineke de Nooij
www.tinekeshow.nl

Elke werkdag
tussen 20.00 en 20.30 uur
vanaf januari van 20.30 - 21.00 uur
Presentatie: Elles de Bruin /
Margreet Reijntjes
www.tweedingen.nl

MAX programma’s
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Artwork Albrecht Design

Media Park
Sumatralaan 45
1217 GP Hilversum
Postbus 518
1200 AM Hilversum
T 035 - 677 54 09
F 035 - 677 54 80
E info@omroepmax.nl
I www.omroepmax.nl

