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Opera I Puritani

DANS EN OPERA 
In NPS Podium, het televisie

programma over klassieke muziek 

en dans op Nederland 2, is er in 

het najaar van 2009 veel aandacht 

voor dans en opera. Oktober is 

Dansmaand, met onder andere 

op 4 oktober een documentaire 

over de oprichtster en eerste 

artistiek leider van Het Nationale 

Ballet, Sonia Gaskell. 

Op 18 oktober doet de NPS 

verslag van de Nederlandse 

Dansdagen in Maastricht. 

December is traditiegetrouw 

Operamaand. Dit jaar met vier 

Italiaanse opera’s in coproductie 

met De Nederlandse Opera: 

• Aïda (6 december)  

• Don Carlo (13 december)  

• Ercole Amante (20 december)  

• I Puritani (27 december) 

Elke zondag om 13.00 uur  

op Nederland 2.

Daarnaast biedt NPS Podium 

bijzondere concerten uit de Zater

dagMatinee, actuele repor  tages 

over culturele evenementen in het 

land en documentaires over o.a. 

Cecilia Bartoli en André Previn. 

NPS Podium wordt gepresenteerd 

door Dieuwertje Blok. 



Erwin Olaf – I wish, I Am, I will be

HET UUR VAN DE WOLF
In Het Uur van de Wolf worden de 

mooiste documentaires over kunst 

en cultuur vertoond. Op 7 oktober 

start het nieuwe seizoen bij de NPS 

met Erwin Olaf.  
Michiel van Erp maakte een film 

over de internationale carrière van 

fotograaf Erwin Olaf en de 

slopende ziekte waar hij tegen 

strijdt.



ANNIE M.G.
Op zondag 3 januari start de 

tvserie Annie M.G. (NPS/VARA), 

over het leven en werk van  
Annie M.G. Schmidt.  
De serie vertelt in 7 afleveringen 

het verhaal van de schuchtere 

domineesdochter uit Zeeland, die 

uitgroeit tot één van de meest 

geliefde schrijvers van de twintigste 

eeuw. Drie actrices  Annemarie 

Prins, Malou Gorter en Sanne 

Vogel  spelen Annie op verschil

lende leeftijden. Tom Jansen en 

Gijs Scholten van Aschat kruipen in 

de huid van haar man Dick.

Annie M.G.



MICHIEL OP TV
3FMdj Michiel Veenstra presen

teert vanaf september bijzondere 

popmuziekprogramma’s op 

Nederland 3. Op 13 september 

start hij met Later… with Jools 

en op 10 oktober komt hij met 

Madonna’s Sticky & Sweet  
Tour. Daarna zijn nog heel veel 

andere concerten van topartiesten 

te zien.

KUNSTSTOF TV
Kunststof TV komt vanaf  

6 september weer elke zondag  

live vanuit Studio De Plantage in 

Amsterdam.  

Presentator Joost Karhof praat 

met actuele en opmerkelijke gasten 

uit de Nederlandse cultuur, 

afgewisseld met reportages en 

muziek. Kunststof TV, elke zondag, 

17.35 uur op Nederland 2. 

FILM
De NPS is met maar liefst 48 films 

en documentaires te zien op het 

Nederlands Filmfestival in Utrecht 

(start 23 september).  

Tijdens het festival zendt de NPS 

twee thema avonden uit:  

op 23 september De Avond van 
de Grote Film Quiz en op  

25 september de televisiepremière 

van alle 10 korte films uit de reeks 

KORT! (editie 2008).

Succes uit de KORT!reeks Michiel Veenstra Joost Karhof



SWEELINCK
De NPS is nauw betrokken bij de 

opnamen van de complete vocale 

werken van Jan Pieterszoon 

Sweelinck door het Gesualdo 
Consort Amsterdam o.l.v.  

Harry van der Kamp. Het gaat in 

het tweede deel van het project om 

ruim 150 Psalmzettingen, die door 

Sweelinck op muziek zijn gezet. 

Helaas zijn de werken onbekend 

gebleven, slechts een klein deel 

werd eerder opgenomen. Maar 

daar komt  ruim vier eeuwen na 

het componeren  eindelijk 

verandering in. Vanaf 31 augustus 

zendt de NPS de nieuwe opnamen 

uit in de middageditie van Viertakt 

op Radio 4 (elke werkdag tussen 

16.30 en 17.00 uur).

NEDERLANDSE  
MUZIEKDAGEN
De Nederlandse Muziekdagen zijn 

dit jaar op zaterdag 10 en zondag 

11 oktober in Muziekgebouw aan  

’t IJ in Amsterdam. Thema is 
Muziek & Poëzie. Programmeur 

is de 39jarige componist/dirigent/

dichter Micha Hamel. Op het 

programma staan optredens van 

een groot aantal gelegenheids

duo’s van nieuwe Nederlandse 

dichters en musici, met begeleiding 

van het Radio Kamer Filharmonie 

Orkest, het Metropole Orkest en 

het Nieuw Ensemble. De NPS 

besteedt op Radio 4 ruim aandacht 

aan de Nederlandse Muziekdagen.

KUNSTSTOF RADIO
Kunststof, het cultuur en media

programma van de NPS, is het 

meest bekroonde programma van 

Radio 1. Het won de Tegel, de 

Marconi Award en de Zilveren Reiss 

Microfoon. De jury van de Zilveren 

Reiss: “Snelle, eigentijdse radio van 

klassieke kwaliteit. Waarin gasten 

die ertoe doen op een scherpe 

journalistieke wijze worden 

ondervraagd, maar waarin tegelijk 

altijd een aangename sfeer wordt 

opgeroepen.”  

Kunststof, maandag t/m vrijdag 

van 19.0020.00 uur op Radio 1.

Twee mevrouwen van Kunststof Radio Jan Pieterszoon Sweelinck



RADIO 6
Weekend Winfried goes Tokyo.  

Hét groovy programma van 

Winfried Baijens op Radio 6 zendt 

op 5 en 6 september uit vanuit de 

hoofdstad van Japan, waar het 

Tokyo Jazz Festival plaatsvindt.  

Op dat festival is er extra aandacht 

voor Nederlandse jazz, met 

optredens van o.a. Benjamin 
Herman en Wouter Hamel.
In september staan de maandag 

en dinsdagavond in het teken van 

Braziliaanse muziek. Met 

uitgebreide verslagen en opnamen 

van concerten in Brazilië en 

Nederland van o.a. Joao Bosco, 

Hamilton de Holanda en  

Egberto Gismonti. Op 31 oktober 

presenteert de NPS in de Melkweg 

in Amsterdam een uniek concert 

van het Metropole Orkest met 

als hoofdgast de befaamde 

multiinstrumentalist, producer  

en componist George Duke.  

Duke ontvangt een aantal vrienden 

tijdens de show, waaronder  

Izaline Calister en Napoleon 

Murphy Brock. Daarnaast is er 

aandacht voor muziek uit de 

samenwerking van Duke met  

Frank Zappa en Johnny Guitar 

Watson.

Eind oktober doet de NPS op  

Radio 6 uitgebreid verslag van de 

WOMEX, ’s werelds grootste 

vakbeurs voor wereldmuziek, die 

dit jaar in Kopenhagen wordt 

gehouden.

Kijk voor het volledige 

programmaoverzicht 2009/2010 

op www.nps.nl

Winfried Baijens



Volledige programmaoverzicht 2009/2010 op www.nps.nl


