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Het lijkt een maxiversie van Café
Flamand, waar je samen met 
Miguel Wiels en Niels Destadsba-
der al enkele jaren mee toert.

Peter Van de Veire: “Zo zou je het 
kunnen zeggen. Toen het muziek-
programma ‘Peter Live’ op Eén we-
gens budgettaire redenen stopte, 
wilden Miguel en ik blijven samen-
werken. Omdat we allebei het Ne-
derlandstalige repertoire een warm
hart toedragen, zijn we met Café 

Flamand begonnen.”
“In ‘Het Grootste Café’ wordt wel
niet enkel Nederlandstalig gezon-
gen. Het wordt een leuke mix. De 
norm is dat iedereen de nummers 
van voor tot achter moet kunnen 
meezingen. Na de eerste editie vo-
rig jaar in de Lotto Arena moesten
we om praktische en organisatori-
sche redenen dit jaar naar de Ethias
Arena verhuizen. Maar ook daar 
zullen we er zaterdag een groot 
feest van maken.”

Bedoeling is dat de toeschouwer
voelt alsof ie zaterdagavond op 
café zit.

“Ja, we doen er alles aan om die 
sfeer over te brengen. Op het podi-
um staat een gigantische tap. Daar-
bij hoort uiteraard feestmuziek: 
live, een beetje ouderwets en in de 
loop van de avond komen er al-

maar meer artiesten bij.”
“Die waren direct bereid om mee te
doen. Voor Natalia is het een een-
malig optreden voordat ze in de zo-
mer gaat touren. The Dinky Toys 
vieren een reünie nadat ze 25 jaar 
geleden gestopt zijn. Ook voor 
K.I.A. (Krapoel in Axe) wordt het
een reünie. Milk Inc. is terug na de
zwangerschap van Linda Mertens.
Ian Thomas viert zaterdag dan 
weer zijn verjaardag in ‘Het Groot-
ste Café’. We zijn ook heel blij dat 
Jonas Van Geel meedoet. Hij was 
vroeger al eens gastartiest in Café 
Flamand en is een goede zanger die
houdt van het Vlaamse repertoire. 
Free Souffriau houdt een verras-
sing in petto. Laura Tesoro reist 
volgende week af naar Stockholm 
maar komt zaterdag naast een 
nummer van Bruno Mars ook nog
‘What’s The Pressure’, haar inzen-

ding voor het Eurovisiesongfesti-
val, zingen. En dan is er Niels De-
stadsbader, die bij ons als bleuke be-
gonnen is en intussen een 
indrukwekkend parcours heeft af-
gelegd als zanger en presentator. 
Hij ligt goed bij de meisjes en bij de
bomma’s.”

Moet ‘Het Grootste Café’ een 
merknaam worden?

“Na de eerste editie in Antwerpen 
vroegen we ons af of we dit konden
overtreffen, want de tweede keer 
moest en zou nog beter zijn. We be-
talen wel nog leergeld. We hebben 
een vislijn uitgegooid in de Schelde
en hopen dat die na verloop van tijd
tot in de zee zal eindigen. The Night
of the Proms, Werchter en Pukkel-
pop zijn ook klein begonnen.”
X ‘Het Grootste Café’, zaterdag, Ethias Arena, 

hetgrootstecafe.be, 070/345 345

“Liedjes die je van voor tot 
achter kunt meezingen”

HASSELT - Zondag stond hij nog in 
korte broek op het podium als 
kampleider in de musical ‘Kadanza
2’. Aanstaande zaterdag is MNM-
presentator Peter Van de Veire de 
MC van de tweede editie van ‘Het 
Grootste Café’ in de Ethias Arena 
met een unieke affiche.

Raymond DE CONDÉ
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Zaterdag ambiance in ‘Het 
Grootste Café’ in Ethias Arena

‘Het Grootste Café’ moet
een merknaam worden. 
The Night of the Proms, 
Werchter en Pukkelpop 
zijn ook klein begonnen

Peter VAN DE VEIRE
Presentator ‘Het Grootste Café’

Genk on Stage brengt 
Anastacia naar België
GENK - Het 
stadsfestival 
Genk on Stage 
breidt haar 
line-up verder 
uit met enkele 
grote namen 
van eigen 
bodem en een 
internationale 
artieste. De Amerikaanse 
popzangeres Anastacia wordt 
toegevoegd aan de festivalaffi-
che van zondag 26 juni. Daar 
zal ze haar album ‘Ultimate 
Collection’ komen voorstellen 
met enkele wereldhits als ‘I’m 
Outta Love’ en ‘Left Outside 
Alone’. Andere toevoegingen 
zijn Daan, Bent Van Looy, Glenn 
Claes, Bandits, Arbeid Adelt!, 
Radio Guga, Walrus, De Held, 
Meteor Musik en The Germans. 
Het Kids on stage-podium is 
met de bekendmaking van 
Kapitein Winokio en Ian 
Thomas compleet. Genk on 
stage vindt dit jaar plaats van 
24 tot en met 26 juni. (jege)
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The Scabs op 
theatertournee
HASSELT - The 
Scabs bestaan 
al meer dan 
dertig jaar, 
maar de groep 
rond zanger 
Guy Swinnen 
(foto) ondernam 
nog nooit een 
theatertournee. 
Volgend jaar 
komt het er dan toch van: 
onder de noemer ‘The Scabs 
Unplugged Power Off’ trekken 
Guy Swinnen, Frankie Saenen 
en Willy Willy volgend voorjaar 
langs Vlaamse theaterzalen. 
Met nieuw en oud werk, soms 
ingetogen, soms met power. De 
tour start op 18 januari in de 
Brusselse Ancienne Belgique 
en houdt op 11 maart halt in 
het Ethias Theater in Hasselt. 
Ook Gent (Capitole, 11/03) en 
Antwerpen (Stadsschouwburg 
18/03) staan op het program-
ma. Meer data worden later 
bekendgemaakt. (jsm) 
X Info: www.thescabs.be
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Selena Gomez 
komt naar België

FOTO PHN

ANTWERPEN - Selena Go-
mez (23), het ex-liefje van 
Justin Bieber (22), komt op 
dinsdag 1 november naar het 
Sportpaleis in Antwerpen met 
haar Revival Tour. Tickets voor 
het concert zijn beschikbaar 
vanaf vrijdag 29 april om 9 uur 
via www.proximusgoformu-
sic.be, en kosten tussen 40 en 
65 euro. 
Er zijn ook meet&greet-pakket-
ten beschikbaar. 
Fans die graag op 
de foto gaan met 
hun idool 
moeten wel 
bereid zijn 
om 
362,5 euro 
neer te 
tellen. (jr)

Haldis stunt met Tom Waes in ‘Umesh Pop-up Teevee’

Zelf televisie maken, raad vragen 
aan grote namen uit de Vlaamse
tv-wereld en een eigen variant be-
denken op bestaande program-
ma’s: dat is Umesh Vangaver van
plan met ‘Umesh Pop-up Teevee’.
Vanavond schakelt hij de hulp in 
van Tom Waes omdat hij “avon-
tuurlijke televisie” wil maken.
Waes vond dat Umesh zijn gren-
zen moest verleggen en dat is blijk-
baar behoorlijk gelukt. “Onwaar-
schijnlijk wat die gast deed. Als ik

hem had gevraagd om met mij en
zonder touwen te gaan klimmen 
op El Capitan, de rotswand die ik
in ‘Reizen Waes’ heb beklommen:
hij zou het gedaan hebben.”
Umesh zegt dat hij zich behoorlijk
zorgen maakte over wat Tom
Waes met hem zou uitspoken. “Al
weken op voorhand waren de
programmamedewerkers me aan
het warmmaken voor mijn uitstap
met Tom Waes. Zij wisten wat hij
van plan was, ik niet. ‘Weet je al
wat je te wachten staat?’, vroegen
ze dan plagerig. Natuurlijk heb ik
écht schrik wanneer ik dan einde-
lijk met Tom Waes op stap ga. 
Voor wie eraan zou twijfelen: wat
je ziet, is echt. We zoeken wel de 
lijn op tussen realiteit en fictie. Ik
balanceer daar graag op.” (tdl)
X ‘Umesh Pop-up Teevee’, Eén, 20.40 uurTom Waes en Umesh ‘Haldis’ Vangaver: tijd om grenzen te verleggen. FOTO VRT

BRUSSEL  - “Geef die man een 
eigen programma.” Dat was het 
eerste wat we dachten toen we 
Haldis in de Eén-reeks ‘De Biker 
Boys’ in actie zagen. Vanavond is 
Umesh Vangaver (31) te zien in 
zijn eerste eigen programma, 
‘Umesh Pop-up Teevee’.
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Telenet heeft een originele manier 
gevonden om reclame te maken via 
YouTube: als u, bijvoorbeeld, een 
clip van Adele aanklikt, kan het ge-
beuren dat die clip wordt aangekon-
digd door Luc Appermont, Paul 
Codde, Alexandra Potvin of Rachel
Frederix. Vier namen die iets ge-
meen hebben met elkaar: in de jaren
tachtig waren ze namelijk allemaal 
omroeper bij wat toen de BRT heet-
te, en tijdens de werkuren bedienden
ze zich van een vlekkeloos, accent-
loos Nederlands. 
Nu mogen ze hun kunstjes nog eens
overdoen voor Telenet. De vloei-
stofdia’s op de achtergrond zijn ge-
bleven, maar uit het aankondigend 
filmpje van Rachel Frederix blijkt 
dat het vlekkeloze Nederlands bij 
momenten wel plaats moet maken 
voor termen als ‘retecool’, ‘bitch’, 
‘flex’ en ‘chillen’. “We moeten wat 
met onze tijd meegaan hé”, vertelt 
ze. “Moet ook kunnen, vind ik. Er 
wordt naar mijn mening trouwens 
nog steeds enorm goed Nederlands 
gesproken op de Vlaamse tv, met uit-
zondering dan van enkele amuse-
mentsprogramma’s. Ik kan het we-

ten, want ik kijk enorm veel tv: ‘Het
Journaal’, ‘Villa Politica’, ‘Terzake’, 
‘De Afspraak’, ‘De Wereld Draait 
Door’, Deense en Britse detectives ...
Ik moet het allemaal gezien hebben.
Maar als er één programma is dat ik
echt helemaal geweldig vind, is het 
‘De Ideale Wereld’. Ik heb élke afle-
vering gezien, ook toen het pro-
gramma nog op VIER liep. Als Ot-
to-Jan Ham me zou vragen om eens
naast hem te komen zitten, ik zou 
niet twijfelen.” (lacht)

Musti
Toen haar man, de nu 81-jarige Jan 
Ceuleers, in 1989 programmadirec-
teur werd bij de VRT, besloot Frede-
rix te stoppen als omroepster. “Om 
alle mogelijke verwijten van vriend-
jespolitiek vóór te zijn”, zegt ze. “Op
31 mei 1989 heb ik een laatste keer 
omgeroepen. Ik deed dat ontzettend
graag, omroepen voelde nooit aan 
als werken. Maar toen ik ermee 
stopte, viel ik dus niet in een zwart 
gat, want ik werd de stem van het te-
kenfilmfiguurtje Musti. Een aantal 
jaren geleden heb ik nog eens eenma-

lig omgeroepen voor VIER, en nu 
dus voor dit project.”

Bunnezing
Frederix mag dan wel een televisie-
freak zijn, van de sociale media heeft
ze geen hoge pet op. “Iedereen heeft
een mening, en iedereen wil dat die 
mening gehoord wordt. Daar ga ik 
die van mij niet nog eens aan toevoe-
gen”, zegt ze. “Daarom zit ik niet op

Facebook en Twitter. Ook al omdat
ik te impulsief ben: ik zou weleens 
berichten kunnen schrijven waar-
van ik achteraf denk: ‘Dat had je be-
ter niet gedaan.’ Er is één tweet die 
me altijd is bijgebleven en die me tot
op de dag van vandaag pijn doet. 
Toen Steve Stevaert was overleden, 
tweette iemand: ‘Van mij mogen alle
sossen in ’t kanaal springen’. (hui-
vert) Ik was er compleet onderstebo-
ven van. Aan dat soort cultuur wil ik
niet meewerken.”
Rachel Frederix is geboren en geto-
gen in Zolder, maar woont nu in 
Kortenberg. “Wat niet betekent dat 
ik vergeten ben waar ik vandaan 
kom”, zegt ze. “Wel integendeel: ik 
kom nog steeds een keer per jaar 
naar Zolder. (schakelt over het in het
Zolders) Dat zit erin en krijg je er 
niet meer uit. Ken jij een bunnezing?
Ahaa, dat is zakdoek in ’t oud-Zol-
ders. ‘Hedde gè ne propere bunnezing
in ur tes zitten?’ Als ik bij mijn zus 
ben, praten we altijd Zolders. En ook
als ik in de auto zit met Leah Thys, is
het dialect alom. Dat is iets dat we 
niet verloren mogen laten gaan.”

“Ik wil wel eens naast 
Otto-Jan Ham gaan zitten”

Rachel 
Frederix (67) is 
weer eventjes 
omroepster
HASSELT - Herinnert u zich Rachel 
Frederix (67) nog? Geboren en 
getogen in Zolder, werd ze op haar 
zesentwintigste omroepster bij de 
toenmalige BRT. Daarna leende ze 
haar stem aan Musti. Maar nu 
keert ze terug naar haar oude 
liefde: net als haar ex-collega’s 
Luc Appermont, Paul Codde en 
Alexandra Potvin, neemt Rachel 
weer plaats in het omroephokje, 
deze keer voor een reclamecam-
pagne van Telenet. “Omroepen 
heeft nooit aangevoeld als 
werken”, zegt Frederix.

Jo SMEETS Rachel Frederix (derde rechts) was samen met Luc Appermont, Paul Codde en Alexandra Potvin even terug 
omroepster, en dat voor enkele online reclamefilmpjes voor Telenet. FOTO TELENET

Er wordt naar mijn 
mening nog steeds enorm
goed Nederlands 
gesproken op de Vlaamse
televisie

Rachel FREDERIX
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80-jarige Hugo Symons 
grapt en zingt in 
‘80 Minuten Liefde’
SINT-TRUIDEN - 
Hugo Symons, 
bekend als 
sportjournalist 
van de VRT en 
later sportchef 
van VTM (en 
moppentapper in 
‘HT&D’) , is op 
zijn 80ste nog 
altijd actief als entertainer. Morgen 
staat hij in De Bogaard in 
Sint-Truiden met zijn programma 
‘80 Minuten Liefde’, een recital 
met liefdesliedjes van onder meer 
Toon Hermans, Louis Neefs en 
Jacques Brel. Maar de humor is 
ook nooit ver weg in zijn program-
ma’s. De opbrengst van het 
optreden gaat naar de vzw ALS 
Liga, de organisatie die de 
belangen van alle Belgische 
ALS-patiënten behartigt. (rdc)

X ’80 Minuten Liefde’, woensdag, CC De 
Bogaard, 20 uur, 011/701 700. De 
opvoering is rolstoeltoegankelijk.
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Jonge wielrenners 
gezocht voor ‘Coureur’
GENK - In de zomer van 2017 
draait ex-wielrenner Kenneth 
Mercken uit Genk zijn eerste 
langspeelfilm: ‘Coureur’. Hij is 
daarvoor op zoek naar jonge 
wielrenners tussen 15 en 21 jaar. 
“Ze hoeven geen acteerervaring 
te hebben”, zegt hij. “Ze moeten 
vooral geloofwaardig zijn als 
wielrenners. De film gaat over een 
vader die zijn zoon absoluut 
wielerkampioen wil zien worden, 
iets waar de vader nooit in 
slaagde. We zijn naast de 
hoofdrolspeler nog op zoek naar 
acteurs voor de nevenrollen en 
naar figuranten. Een deel van de 
film zal in Italië gedraaid worden.” 
Kenneth Mercken, in 2000 
Belgisch kampioen bij de elite 
zonder contract, maakte eerder al 
de kortfilm ‘The Letter’, eveneens 
over het wielrennen. “De speelfilm 
is geen voortzetting daarvan. Het 
verhaal is nu autobiografischer en 
persoonlijker.”(rdc)

XMail voor audities naar 
casting.coureur@gmail.com met in 
bijlage 2 foto’s (1 close-up en 1 volledig
in wielerkledij zonder helm), gegevens
en vermelding van wielerervaring. Info:
www.czar.be


