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ANTWERPEN Clouseau heeft 
met ‘De Laatste Ronde’ een titel 
voor de laatste reeks concerten. 
Daarmee wordt de elfde en - voor-
lopig - laatste reeks Sportpaleis-
concerten afgewerkt. De broertjes 
Wauters hadden nooit gedacht 
dat de Sportpaleisconcerten zo’n 
hoge vlucht zouden nemen. «Het 
eerste jaar vulden we met het 
Promsorkest tweemaal het Sport-
paleis. Ik stond er dan ook van 
versteld dat we in 2000, zonder 
orkest, opnieuw twee Sportpalei-
zen deden vollopen», bekent zan-
ger Koen Wauters (foto). Sindsdien 
werden de broertjes Wauters een 
vaste waarde in de herfstkalender 
van het Sportpaleis. De concert-
reeksen volgden elkaar, telkens 
met een andere insteek, jaar na 
jaar op en het publiek bleef mas-
saal toestromen. Straks, tijdens 
de elfde reeks, mag Clouseau dan 
ook de 1,5 miljoenste bezoeker 
ontvangen. n

Clouseau gaat 
laatste ronde in

BRUSSEL De Vlaamse regulator voor de media heeft SBS Belgium 
en de Vlaamse Media Maatschappij elk een boete van € 12.500 
opgelegd voor het uitzenden van erotische boodschappen op de 
teletekstpagina’s van VT4, VijfTV, VTM, 2BE en JIM. Dat maakte 
de regulator bekend. De teletekstpagina’s werden gecontroleerd in 
het voorjaar van 2010. De pagina’s bleken seksueel getinte berich-
ten te bevatten die zonder filter en gedurende de hele dag raad-
pleegbaar waren. Volgens het mediadecreet mogen zulke bood-
schappen enkel uitgezonden worden indien wordt gewaarborgd 
- door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische 
maatregelen - dat minderjarigen dit normaal niet kunnen zien of 
beluisteren. n

Omroepen krijgen boetes 
voor erotiek op teletekst

Coldplay valt in de prijzen
LONDEN De Britse groep 
Coldplay is door The Society 
of Composers uitgeroepen tot 
‘Songschrijvers van het jaar’. 
Voor de hit ‘Viva la Vida’ kre-
gen de Britten de prijs voor het 
‘Lied van het jaar’ mee naar 
huis. Frontman Chris Martin 
(foto) kon niet op de prijsuit-
reiking zijn. «We zijn nu in de 
studio. We proberen geen al te 
slechte plaat te maken», laat 
hij wel weten met een video-
boodschap. De Britse rapper 
en songwriter Taio Cruz pakte 
de Vanguard Award mee naar 
huis voor zijn debuutalbum 
‘Departure’. Ook de popgroep 
Scouting for Girls viel in de prij-
zen met het album ‘Everybody 
Wants to Be on TV’. Frontman 
Roy Stride zegt er «inspiratie 

uit te putten». Er waren ook 
prijzen voor volgende liedjes: 
‘That’s not my name’ (The Ting 
Tings), ‘Come together’ (The 
Beatles) en ‘Don’t you want 
me’ (The Human League). n

Lotto inspireert 
fictie op één

BRUSSEL Televisiezender 
één start in november met de 
nieuwe fictiereeks ‘Rang 1’. 
Een gezin kruist de zes juiste 
cijfers aan op het Lotto-formu-
lier en wordt in één klap rijk. 
Tot ieders geluk, maar al snel 
blijkt dat geld niet alle proble-
men oplost. Onder meer Vic 
De Wachter (foto links), Gilda De 
Bal (rechts), Tom Van Bauwel, 
Evelien Bosmans en Lotte Pi-
noy krijgen belangrijke rollen. 
Rang 1 is een programma van 
Eyeworks voor één, dat hier-
mee meer fictie van eigen bo-
dem op tv probeert te brengen. 
Opvallend zijn de sponsors: 
zowel De Nationale Loterij als 
de stad Leuven steunen het pro-
ject. Ook de Belgische Taxshel-
ter Filmfinanciering heeft geld 
vrijgemaakt.

/// www.een.be

‘MISS HOMELESS’ ZET DAKLOZEN IN DE KIJKER

Met de passie van een amateur

Daniel Lambo: «Voor ‘Miss 
Homeless’ heb ik gewerkt met 
de passie van een amateur: 
zonder productieploeg, belich-
ting, cateringwagen enz. Mijn 
lijfspreuk is: een filmmaker 
filmt, punt. Je moet niet op 
café zitten zagen dat er geen 
geld is. Gewoon beginnen 
draaien. In Vlaanderen zitten 
jonge mensen soms vier, vijf 
jaar te wachten voor ze hun 
langspeelfilm kunnen maken, 
terwijl in de Filippijnen men-
sen als Khavn De La Cruz een 
langspeelfilm per dag maken, 
en daarmee het Filmfestival 
van Berlijn halen. Ik ben voor 
‘Miss Homeless’ net zoals hij 
vertrokken van wat ik op straat 
tegenkwam: de film is gemaakt 
binnen 2 vierkante kilometer 
rond mijn huis.»

Hoe is het idee voor deze film 
ontstaan?
«Ik kruiste hier in de buurt eens 
een vrouw die liep te roepen 
en tieren. Dat beeld bleef door 
mijn hoofd spoken, en ook de 
vraag: hoe is het met die vrouw 
zo ver kunnen komen? Daarna 
heb ik met een aantal dakloze 
vrouwen gepraat, en velen van 

hen vertelden me dat ze door 
hun man geslagen werden en 
op straat gezet zijn. Op die ma-
nier kan je heel snel dakloos 
worden, dat heb ik ook willen 
tonen.»

De Miss Dakloosverkiezing 
speelt een belangrijke rol in 
de film, maar heeft ook zijn 
tegenstanders.
«Sommige daklozenorganisa-
ties vinden het fout dat de win-
nares voor één jaar een huis 
krijgt. Want wat doe je daarna? 
Maar het is beter dan niets, en 
het geeft je ook een jaar tijd 
om uit de miserie te raken. Op 
het eerste zicht heeft het iets 
zieligs, die vrouwen die hun 
miserie op het podium komen 

gooien, maar je merkt wel dat 
ze door met die verkiezing be-
zig te zijn stilaan uit het dal 
kruipen, van de drank blijven 
en zich beginnen te verzor-
gen.»

‘Miss Homeless’ wordt op een 
heel aparte manier verdeeld: 
mensen over de hele wereld 
kunnen zelf gratis premières 
organiseren.
«Ik wist dat ik met dit soort 
film moeilijk in de reguliere 
zalen zou geraken, dus ging ik 
alternatieve, interessantere we-
gen op. Een leuk neveneffect is 
dat er daardoor nu wel distri-
buteurs met ons aan het on-
derhandelen zijn om de film in 
december toch ook in de zalen 
te krijgen. Nu, zelfs als ‘Miss 
Homeless’ in de gewone zalen 
komt, zullen we er waarschijn-
lijk nooit geld aan verdienen, 
dat gaat naar de distributeurs. 
Maar ik ben filmmaker, ik wil 
dat de mensen mijn films zien. 
Passie he... (lacht)»

Lieven Trio

BRUSSEL Wanneer we 
Daniel Lambo treffen in 
het Brusselse café Walvis 
zit de regisseur net de 
krant te lezen: een aan-
tal Vlaamse filmmakers 
vreest dat de aankomende 
besparingsronde in de 
filmsector een «terug-
keer naar het hobbyisme 
van tien jaar geleden» zal 
betekenen. Lambo haalt 
grinnikend zijn schouders 
op: «Ik heb net een film 
gemaakt zónder geld!»

Wereldwijd 51 gratis premières
‘Miss Homeless’ is een low budgetfilm waarin regisseur Daniel 
Lambo een gemengde cast van professionele acteurs en daklozen 
in een fictief verhaal laat spelen: een actrice (Tracee Westmoreland) 
wil haar man, de verwaande regisseur Rudolf, overtuigen om haar 
te kiezen voor de hoofdrol in zijn nieuwe film (over een dakloze 
vrouw). Om haar punt te maken, gaat ze een tijdje in de straten 
van Brussel leven en laat ze haar ervaringen vastleggen door een 
cameraploegje. Maar voor ze het goed en wel beseft, staat ze écht 
op straat. ‘Miss Homeless’ wordt voorlopig niet in de bioscoopzalen 
getoond, maar in het kader van de Internationale Dag voor de uit-
roeiing van armoede (nu zondag 17/10) kan iedereen die dat wil zelf 
een première organiseren, waarop de film gratis vertoond mag wor-
den. De teller staat momenteel op 51 premières in 12 verschillende 
landen, van Canada over India en Nieuw-Zeeland tot in de Brusselse 
Beursschouwburg. Wie meer wil weten over ‘Miss Homeless’, kan 
surfen naar www.misshomeless.eu of mailen naar misshomeless@
potemkino.com. n

DEFENS I E
VOORRANG AAN VREDE

In oktober heeft Tele-
vox een première in 
petto. Voor het eerst 
zijn enkele bekende 
Belgen doorgedron-
gen in het wereldje 
van Defensie.

Freek Braeckman
(journalist VRT), Jan
Van Looveren (ac-
teur), Wendy Nazaré
(zangeres) en Fanny
 Jandrain (presentatrice 
RTL-TVI/actrice) wissel-
den voor één dag van 
leven met een militair.

Ze konden ontdekken 
hoe boeiend de dagtaak 
is van een para-com-
mando, marinevrouw, 
piloot, verpleegster, … 

Na die dag vol actie kro-
pen de militairen op hun 
beurt in de huid van hun 
‘partner’. Voor elk van 
hen was het een buiten-
gewone ervaring. 

Zullen we 
van leven 
wisselen?

Kijk naar Televox op
20, 21 en 22 october op




