
In de serie speel je de hoofdrol van Falco. Hoe zou 
je hem aan het publiek voorstellen?
‘Dan moeten we terug naar 1991. Politieagent Falco is 
een jonge vader en smoorverliefd op zijn vrouw Carole. 
Tijdens een politieactie treft een kogel zijn hoofd, hij 
raakt in coma en ontwaakt pas tweeëntwintig jaar later. 
Falco heeft een levensfase overgeslagen. Hij gaat verder 
alsof er niets is gebeurd, maar ontdekt een nieuwe 
samenleving, waarin hij zijn plaats moet zien te vinden. 
Zelfs zijn beroep is radicaal veranderd. Leerde hij vroeger 
zijn vak op straat, nu staat hij oog in oog met een 
nieuwe generatie agenten, die zweert bij internet en 
 statistieken.’

Hoe heb je je voorbereid op deze bijzondere rol?
‘Ik wilde meer weten over comapatiënten en heb een 
 ziekenhuis bezocht om de sfeer op een kamer van een 
patiënt te proeven en te begrijpen hoe familie omgaat 

met zo’n situatie. In eerste instantie zou de hoofdpersoon 
in onze serie ontwaken, zijn laarzen aantrekken en ver-
trekken. Maar na mijn ervaring met de werkelijkheid heb 
ik de schrijvers ervan overtuigd het scenario aan te pas-
sen. Ik wilde Falco geloofwaardig neerzetten.’

Hoe speel je een personage dat niet snapt wat een 
usb-stick is en nog nooit een mobiele telefoon 
heeft gezien?
‘Eerlijk gezegd loop ik zelf ook een beetje achter! Natuur-
lijk zijn sms’jes en tweets razendsnel, maar wie ontmoet 
nog iemand spontaan op straat? Voor Falco is communi-
ceren elkaar in de ogen kijken. Daarom struint hij cafés af 
voor informatie en praat met mensen, terwijl zijn colle-
ga’s druk zijn met hun mobiele telefoon. Falco bekijkt de 
nieuwe ontwikkelingen op afstand.’ Alvast de trailer 
zien? Kijk op kromagazine.nl/trailers
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Gemiddeld 6,5 miljoen Fransen volgen al seizoenenlang de politieserie Falco. 
Bij ons begint vanavond seizoen één. Vallen wij ook als een blok voor de Franse 

detective? Aan hoofdrolspeler Sagamore Stévenin (41) zal het niet liggen.
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