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NIEUWE SERIES EN PROGRAMMA'S IN DE WINTER

Channel maakt nog meer
programma's in Nederland

Sky

LOOSDRECHT - Sky Channel gaat wekelijks twee pro-

les meekrijgt. Het populaire horror-programma van presentator
Deadly Ernest keert in de herfst
op de zaterdagavond terug.

dukties in

Ook tijdens het nieuwe seizoen

(van onze rtv-redactie)

Nmma's opnemen in de studio's van John de Mol Pro-

Loosdrecht. Het satellietstation heeft een contact voor twee jaar met De Mol afgesloten. Disejockey Pat
gaat zijn show in Loosdrecht maken en ook het
lieuwe programma de D. J. Kat-show wordt hier vastge'ef?d. Het contract kostte Sky Channel 6,4 miljoen gulden.

september gaat Sky
17,5 uur per dag uitzenDe programma's beginnen
Qan om 07.30 uur. Sky Channel
Saat 41 procent van die tijd vullen
«"et eigen produkties, de rest met
aangekochte series en speelfilms.
le eigen programma's zullen
Jteels in Nederland worden ge-
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de nieuwe discotheek Escape

*an het Rembrandtplein in Am-

worden de Eurochart
sterdam
i°P-50 Show en het programma
°Pformule opgenomen. Popforwordt in samenwerking met
H'?eüleTros
gemaakt en gepresen-

teerd door Linda

de Mol.

TRADITIE

van Sky ChanJ*°ofd-televisie
"el,
Gary Davey: „Het is al bijna

alternatieve keuze en die alter-

natieve keuze moet groeien".
Het satellietstation heeft voor het
nieuwe seizoen 23 nieuwe series
op stapel staan. Davey: „De Nederlandse kijker heeft vijftien yan
die 23 series nog niet op de Nederlandse televisie kunnen zien. De
kritiek op Sky Channel is altijd
dat wij oude programma's uitzenden die toch iedereen al heeft gezien. Het komende seizoen is ruim
80 procent van de programma's
nieuw voor de Nederlandse kijker".
Twee opvallende nieuwe programma's in de winterprogram-

NEDERLANDS
In voorbereiding zijn ook weer
enkele programma's over Neder-

Gary Davey: „We denken dat de
nieuwe programmering voor Nederland aantrekkelijk is. We

LINDA DE MOL
...presentatrice van Sky
Channel's Popformule...

"

Veronica met

drive-in-show

in Bingelrade

Daarnaast brengt Sky Channel
ook wekelijks Hollywood Closeup, een Amerikaanse show over
de glamour en glitter van deAmerikaanse entertainment-industrie.

Achter de schermen zijn alle
nieuwtjes uit de sterrenwereld te
zien, 24 uur nadat de Britse tv dit
programma uitzendt.

BINGELRADE - Veronica's Top 40
drive-in-show met de van radio en TV
bekende presentator Erie de Zwart is
morgen (vrijdag 29 augustus) te gast in

streven naar professionele uitzendingen voor het hele gezin.
We richten ons daarbij niet specifiek op Nederland, maar denken Europees. Een feit is wel dat
we in Nederland nog steeds de
meeste kijkers hebben. Ruim 7
miljoen van de 18,5 miljoen potentiële kijkers. Die moet je toch
op een of andere manier trouw
blijven, een goed programma

bieden".
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Voor een wervelende en vooral muzikale
show kan men vanaf 20.00 uur terecht in de
feesttent aan de Keldersdaal te Bingelrade.
Deze drive-in-show (speciaal voor de
jeugd) maakt deel uit van de jaarlijkse

tuur, comedies, science-fiction,
drama en misdaad. Enkele al lopende reeksen als Mork en Mindy
en Police Woman worden voort-

Hoffeesten.
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nieuwe tekenfilmseries. Fun Fac-

leeft
voort!
(van onze showpagina-redactie)
AMSTERDAM Het beeld van
"im Kan staat met het gezicht
Kewend naar de beide theaters
die hij in de hoofdstad heeft bespeeld.
Cabaret-geschiedenis
die 50 jaar terug gaat, want in
1936 werd het ABC-cabaret opSericht door een ministerszoon
van 25 jaar. Daarmee begon de
°ntwikkeling van Wim Kan van

-

tekstschrijver-liedjeszanger-aa

Bkondiger van nummers en speler in sketches tot de briljante
conferencier, de solist.

Vooral de laatste

25 jaar genoot
"im Kan de erkenning van het
grote publiek dat hem leerde
bennen via de Oudejaarsconferences op de radio en later op de
televisie. Steeds bij de VARA,
toet één (al vergeten) zijsprong
"aar de KRO. Op suggestie van
Toon Hermans is Corry Vonk in
het beeldhouwwerk van Siemen
Bolhuis uit Almere naast Wim
Kan vereeuwigd.

Nieuwe plaat?
Zelfs is er een nieuwe grammofoonplaat uit met werk van
Wim Kan. Een nieuwe? Inderdaad. Op de elpee 'Gisteren' verzamelden Wim lbo en Gé Joosten historische theateropnamen
die nog niet eerder op een schijf
werden uitgbracht.
Het is een document, vooral omdat het opnieuw aantoont wel-
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Nieuwe elpee met nog niet eerder uitgebrachte theateropnamen
Vervelend

„Ze waren immers onafscheide-
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tory wordt wekelijks begeleid
door twee taaladviseurs, zodat het
programma iets van een Engelse

ERIC DE ZWART

-

-

*

Al een jaar lang i's ieder weekend
het kinderprogramma Fun Factory te zien. Het programma krijgt
in het nieuwe seizoen Andy Sneldon als presentator en een aantal

-

1(1) Sing our own song UB 40
( 2) Ti sento Matia Bazar
( 3) Holiday rap MC Miker G + DJ Sven
( 4) Whos Johnny El Debarge
( 7) Sweet freedom Michaël McDonald
( 5) Nasty Janet Jackson
7 ( 8) Let's go all the way Sly Fox
8 (12) Move closer Marilyn Martin
9 ( 6) Papa don't preach Madonna
10 (16) The lady in red Chris de Burgh
11 (20) Every beat of my heart - Rod Stewart
12 (34) The way it is Bruce Hornsby + the Range
13 (14) What have I done for you King MC
14 (10) Lessons in love Level 42
15(9) The edge of heaven Wham
16 (22) Borrowed love - SOS Band
17 (17) Dancing on the ceiling Lionel Ritchie
18 (15) Hunting high and low Aha
19 (11) My favourite waste of time Owen Paul
20 (13) Close to perfection Miquel Brown
21 (26) Poaranoimia The Art of Noise
22 (30) The final countdown - Europe
23 (40) I want to wake up with you Boris Gardner
24 (19) I can't wait -Nu Shooz
25 (18) Disco samba Two Man Sound
26 (—) La France - BZN
27 (31) Oh people- Patti Labelle
■28 (25) Higher love - Steve Winwood
29 (24) Happy hour The Housemartins
30 (32) Dreamtime Daryl Hall
31 (—) Bolero Fancy
32 (23) Too good to be forgotten Amazulu
33 (27) Falling in love Miami Sound Machine
34 (21) Fight for ourselves Spandau Ballet
35 (38) Ratsmodee - Danny de Munck
36 (37) Do ya do ya Samantha Fox
37 (—) Hollandse rep - Haagse Harry + Hollandseveldse Hendrik
38 ( —) Glory of love Peter Cetera
39 ( —) Waiting to sec you Dan Hartman
40 (36) Zandvoort Pasadena Dream Band
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Verder zijn er series te zien in uiteenlopende genres als actie, avon-

gezet.

-

HEERLEN Met 'La France' zit de Band Zonder Naam (BZN) deze week
helemaal goed in de Nederlandse top veertig. Meteen binnengekomen op
de 26 ste plaats en dat kan niet iedere artiest of elke groep bij een nieuwe
plaat zeggen. Overigens in de hoogste regionen (de eerste vier plaatsen)
blijft alles ongewijzigd. Tussen haakjes staan in dit overzicht weer de posities van vorige week.

-

DIVERSE
GENRES

Bingelrade.

Wim
Kan

Nederlandse top veertig

landse muziek en cultuur. Onder

de titel 'Keep in touch with the
Dutch', zullen waarschijnlijk in
samenwerking met de Tros en de
NCRV een aantal programma's
worden gemaakt die in de herfst
en in het voorjaar worden uitgezonden.

mering zijn een Amerikaanse
show over mode en een praatpresenta?e» traditie dat Sky Channel show met de Canadese meer
dan
Brian
die
Linehan,
'e<lere herfst met meer en betere tor
N'ogramma's komt. Stap voor tweeduizend beroemdheden instap groeit
de
ons station, en dat is tervieuwde. In City Lightstezijnzien
°°k de manier waarop wij deze diepgaande gesprekken
otltwikkeling het liefst zien. Wij met vele internationale sterren.

lijk", heeft Toon gezegd. Dat
klopt. Als Wim Kan zijn grote
conférence deed zat Corry onveranderlijk in de coulissen met een
handwerkje. Teder legt Kan, net
als in het beroemde slotnummer
'Als de lichten doven op het
Leidseplein' voor altijd een arm
om haar heen. „Zijn die Corry en
die Kan nog bij elkaar?" zongen
ze en in menige schouwburgzaal
werd dan een traan weggepinkt,
omdat de mensen voelden dat
die woorden nooit een cliché zijn
geworden. Aankomend journalist Jeroen Nugteren, student
aan de School voor de Journalistiek in Utrecht, was de initiatiefnemer voor het monument ter
nagedachtenis van Wim Kan.
Hij trof het, want de cabaret-historicus Wim lbo steunde het idee
en verzamelde de beroemde namen voor het erecomité der prominente aanbevelers. Met giften
van honderden particulieren is
het gerealiseerd.
Zonder direct te stellen dat de
commercie zich heeft ontfermd
over de Wim Kan-cultus, mag
worden gezegd dat de onthulling
van het standbeeld niet op zich
stond. Voor de fervente bewonderaars is er een replica van 35
centimeter hoogte in bronspolyester met een gewicht van ongeveer zes kilo te bestellen. De
prijs is f 890.
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veel aandacht voor sport. Meer
dan honderd uur van Sky Channels zendtijd wordt besteed aan
sporten als-de verschillende soorten voetbal, ijshockey, tennis, motorsport en worstelen. ledere
woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond breng het station een speelfilm. Op het programa staan rolprenten als Tommy, Cry of the Innocent en Enola Gay.

zijn trots op iedere vooruitgang,
maar bijvoorbeeld de eigen produkties moeten nog beter worden. Wij zijn voor het publiek een

"
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Vervelend, volstrekt gedateerd
door het volledig ontbreken van
elk tempo, is een sketch uit 1948.
Een nummer van liefst twintig
minuten op kant 2 waarin Wim
Kan een vader speelt die met zijn
zoontje (Corry Vonk) in een kledingzaak een pakje komt kopen
bij de winkeljuffrouw. De ver-

AVRO met show rond
Barbra Streisand

koopster wordt gespeeld door
Pam Henning die voor de onthulling van het beeldhouwwerk
overgekomen was uit het buitenland.

Veel van de conférences van
Wim Kan zijn uiteraard achter-

haald door de tijd die namen, gebeurtenissen en dingen heeft uitgewist. Sommige zijn overeind
gebleven. Zoals zijn vertaling uit
1964 van 'Seerauber Jenny, Ein
Schiff mit acht Segeln' van
Brecht en Weill in 'Een schip met
vijf zuilen' waarin hij ons omroepsysteem en de nadering van
de reclamegiganten op de hak
neemt.

De grootste

WIM KAN
..over 50 jaar draait men nog steeds zijn platen...

"

ke stijlen Wim Kan hanteerde.
Het oudste nummer op deze elpee dateert van 1947, het liedje
'Adam en Eva', begeleid door
Cor Lemaire aan de piano, een
van de voorgangers van Ru van
Veen, zijn latere vaste pianist.
De jongste zijn uit 1961, een variant op een tekst van Jules de

Corte, 'Waar biijit de tijd?' en
uit 1963 het cabaretliedje 'Tam-

tam.
Een van de meest typerende en
beste nummers op deze elpee
'Gisteren' is de conférence die
hij in 1955 afstak als gelegenheidsspreker bij de opening van
de Boekenweek.

Op de hoestekst van de plaat
spreekt lbo over Wim Kan als de
grootste conferencier die ons
land ooit gekend heeft na JeanLouis Pisuisse en Louis Davids.
„Een onvervangbare representant van ons nationale cultuurgoed dat cabaret heet", aldus
lbo. Hij heeft grotendeels gelijk,
denken we.
Uniek was Wim Kan zeker. Over
,50 jaar zal hij nog gedraaid worden. Luisteren we misschien
weer naar zijn schrijnende' Hirohito-liedje en herinneren we
ons zijn uitspraken 'Waardig
over de drempel', 'Uithuilen en
opnieuw beginnen' en 't Was me
het jaartje wel.

BARBRA STREISAND
...vanavond met een show bij de AVRO-televisie op Nederland 2...
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HEERLEN De AVRO-televisie brengt op deze donderdagavond
21.00 uur via Nederland 2 een TV-show rond Barbra Streisand en haar
laatste elpee 'The Broadway Album. Daarvan zijn inmiddels alleen al in
Amerika drie miljoen exemplaren verkocht.
De Amerikaanse zangeres heeft in haar twintig jaar tellende carrière afdoende bewezen dat zij zich op vele uiteenlopende muzikale terreinen
thuisvoelt. Er is één specifiek terrein waar de naam Streisand zeer nauw
mee is verbonden: de musical. De al jarenlang levende wens bij Barbra om
een album te maken met uitsluitend composities uit de verschillende grote.
Broadway-musicals ging vorig jaar in vervulling. Samen met hel echt-paar Alan en Marilyn Bergman selecteerde ze twaalf musical-composities
voor een nieuwe langspeler: 'The Broadway Album.
Tijdens de opnamen in de studio was een cameraploeg onder leiding van
regisseur William Friedkin aanwezig om Streisands' interpretaties
deBroadway-songs vast te leggen. Het ging hier onder meer om 'Putting ü~
together' (uit 'Sunday in the park with George'). 'Can't help loosing that
man' (Showboat), 'If I loved you' (Carousel) en 'Somewhere' (West Side.
Story). Tussen de opnamen door vertelt Barbra Streisand in een vraaggesprek aan Friedkin waarom ze juist voor deze songs koos.

