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INTERVIEW ZANGERES EEFJE DE VISSERGUIDOWEIJERS MAAKT

PROGRAMMA VOOR DE KRO
GuidoWeijers gaat programma’smaken voor de KRO. Op 4 december be-
gint de cabaretiermet DeWeek vanWeijers, een achtdelige programmase-
rie op Nederland 3 waarinWeijersmet scherpe blik het opmerkelijke
nieuws van de afgelopenweek op humoristische wijze bespreekt. Daar-
naast zal de KRO zijn theatershow AXESTOS uitzenden, enmagWeijers in
december 2012 een oudejaarsconferencemaken voor de omroep op Ne-
derland 1. De afgelopen vijf jaar was hij met De Oudejaarsconference te
zien op SBS6. Het contact tussen de KRO en GuidoWeijers dateert van au-
gustus 2010, toen een pilotaflevering van DeWeek vanWeijerswerd uitge-
zonden in het kader van het TV Lab op Nederland 3. Deze pilot viel bij zo-
wel de kijkers, de netmanager, als de KRO zo in de smaak dat die nu resul-
teert in een achtdelige serie.

NEDERLANDSE

FOTOGRAFE WINT

PRIDE PHOTO

AWARD 2011
Op dinsdag 12 juli is de Nederlandse Trea
van Drunen uitgekozen als winnaar van
Pride Photo Award 2011, een internatio-
nale fotowedstrijd voor professionele fo-
tografen over seksuele- en genderdiversi-
teit. De uitreiking vindt op zaterdag
3 september plaats in gebouwHet Sie-
raad in Amsterdam. Van Drunen, die net
is afgestudeerd aan de Fotoacademie

Amsterdam, krijgt de Pride Photo Award voor haar foto van de 12-jarige
transgender Leon. ‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door transforma-
tie’, vertelt Van Drunen. ‘Daaromwilde ik de ontwikkeling volgen van ie-
mand die in een verkeerd lichaam is geboren. Met Leon klikte hetmet-
een. Zowel hij als zijn ouders zijn ontzettend open over zijn transforma-
tie. Ik denk dat daardoor de foto ook zo bijzonder is: Leon kijkt zo ont-
spannen, zo eerlijk. Het was eenmooimoment. En nu ook nog deze prijs
erbij, te gek gewoon!De komende tien jaar blijf ik Leon volgen. Ooit hoop
ik zijn transformatie uit te brengen als boek.’ Foto Trea van Drunen

WAAR HEEFT DE WERELD

HET OVER?
Verenigde Staten #JoshBrolin
De drukbezette acteur Josh Brolin (No Country for
Old Men, True Grit) zal de hoofdrol gaan spelen in de
nieuwste film van Spike Lee, getiteld Oldboy. Het is
een Amerikaanse remake van de gelijknamige Kore-
aanse thriller van Chan-wook Park, over eenman
die zonder duidelijke redenwordt ontvoerd en ver-
volgens wraak neemt.

BASSIE EN ADRIAAN

KEREN TERUG ALS ANIMATIE
Bassie en Adriaanmaken binnenkort hun rentree als personages in een
3D-animatie. Dat hebben producenten Sjef Scholte en Daniëlle Raaphorst,
die de rechten van het duo beheren, dinsdag bekendgemaakt. In novem-
ber wordt een speciale game-app gelanceerdmet de beroemde clown en
acrobaat in de hoofdrollen. In het spel voor ondermeer de iPadmoeten
Bassie en Adriaan allerlei opdrachten vervullen. Het is de bedoeling dat
de 3D-animaties van het spel ook de basis gaan vormen voor een teken-
filmserie rond het tweetal. De animaties zijn ontwikkeld door het Neder-
landse bedrijf Creative Graphics.
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