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dag ervoor zat ik ook al in de bioscoop, om 
Star wars te zien. Niet dat ik elke avond naar 
de fi lm ga hoor, maar sommige fi lms moet je 
gewoon gezien hebben.’

BESTE TV-PROGRAMMA
‘Scandinavische series, echt geweldig! 
Helaas heb ik weinig tijd, maar als ik kijk, 
volg ik de Deense politieserie The killing en 
de politieke dramaserie Borgen. In deze 
series krijgen personages de tijd zich te ont-
wikkelen en worden hun karaktereigen-
schappen steeds verder uitgediept. Als het 
verhaal dan ook nog eens goed is en de rol-
len formidabel gespeeld worden, is het 
geweldig om te volgen. En helemaal om zelf 
te acteren. Laatst gaf ik een collega-acteur 
nog een compliment over zijn laatste rol, 
maar volgens hem was zijn succes voorna-
melijk te danken aan het goeie script en de 
regisseur.’

BESTE PRESENTATOR
‘Nagui Fam, in Frankrijk kortweg bekend als 
Nagui. Een duizendpoot die televisie- en 
radioprogramma’s presenteert, en tegelijker-
tijd werkt als producent en acteur. Hij is door 
het Franse publiek al vaak verkozen tot favo-
riete presentator Ik waardeer hem het meest 
als radiopresentator bij France Inter (Franse 
actualiteitenzender, red.), waar hij elke och-
tend om elf uur La bande originale presen-
teert. Een programma over kunst en cultuur. 
Altijd met interessante en grappige onder-
werpen.’

SAAIE TV
‘Als ik de tijd heb en in mijn luie stoel voor 
de tv zit, verveel ik me, eerlijk gezegd. Tv 
doet me helemaal niets, een beetje beelden 
kijken. Ik hou ervan als ik aan het denken 
word gezet en dat gebeurt bij televisie vrij 
weinig. Pak ik liever een boek, Soumission 
van Michel Houellebecq bijvoorbeeld. Een 
briljante en intelligente schrijver, eerder een 
fi losoof en socioloog dan auteur. Heel soms 
is hij op tv, maar dat is echt sporadisch.’

 ► FALCO, DINSDAG  21.25  NPO 1

Tekst: Helen Albada 
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BESTE FILM
‘Gisteren was ik nog in de bioscoop en zag 
The big short, een werkelijk geniale fi lm van 
regisseur Adam McKay over de waarheid 
achter de Amerikaanse hypotheekcrisis in 
2008. Met acteurs als Ryan Gosling, Brad 
Pitt en mijn favoriete acteur Christian Bale. 
Hij speelt werkelijk ongeloofl ijk goed. Die 
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