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Tina Maerevoet
35 (actrice)

Youri Tielemans
22 (voetballer)

Jan Peter Balkenende 63 (Nederlands ex-premier)
Eagle-Eye Cherry 50 (Zweeds zanger)
Marc de Bel 65 (schrijver)
Stefano Denswil 26 (Ned. voetballer)
Pascal Plovie 54 (ex-voetballer)
Andrea Tafi 53 (It. ex-wielrenner)
Tom Van Landuyt 52 (acteur)

Het Instagramaccount van KOEN
WAUTERS (51) is
een tijdje overgenomen geweest
door hackers. Dat
FOTO VTM
maakte hij bekend
via Instagram. Zondag hebben
mensen een vreemd Instagrambericht van Koen ontvangen,
maar daar was hij dus niet zelf
verantwoordelijk voor. Ondertussen heeft Koen zijn Instagram
weer volledig onder controle.
Ook de Instagram van Eva Daeleman werd geviseerd. (tove)
ANDRÉ HAZES JR.
(25) heeft zijn
vriendin Monique
verrast met een
bijzonder cadeau.
De Nederlandse
FOTO RR
zanger heeft haar
de sleutels overhandigd van een
gloednieuwe Range Rover Velar.
Zo’n exemplaar kost al gauw
80.000 euro. Op Instagram bedankte de 25-jarige zanger het
autobedrijf waar hij de wagen
vandaan heeft. Hazes viel eigenlijk in herhaling, want drie jaar
geleden schonk hij zijn geliefde
ook al een Range Rover. (tove)
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RADIO

5 jaar later en 30 kilo lichter: Qmusic-duo keert terug op Joe
Radiopresentator Sven Ornelis (45) vormt
opnieuw een duo met Kürt Rogiers (48), de
man met wie hij zes jaar lang de ochtendshow
presenteerde op Qmusic. Rogiers vervangt nu
op radiozender Joe Anke Buckinx, die met
zwangerschapsverlof gaat. “Repeteren?
Hebben we niet gedaan.”
“Kürt Rogiers is de nieuwe man van Sven Ornelis”, blokletterden de kranten begin september 2008. Erwin Deckers had toen aangekondigd dat hij na acht jaar afscheid zou nemen
van Deckers & Ornelis showtime, het programma dat hij samen met Sven Ornelis had gepresenteerd. Tot ieders grote verbazing was de
vervanger van Erwin Deckers bij Qmusic geen
radiofiguur, maar een acteur. Het was Kürt Rogiers, toen helemaal hot dankzij de telenovelle
Sara op VTM, en al vaker te gast bij Deckers en
Ornelis. “Ik had Erwin Deckers ook al vervangen toen hij twee weken met vaderschapsverlof
ging”, vertelt Kürt Rogiers. “Ik werd uitgenodigd om die veertien dagen te evalueren. Ik zal
nooit vergeten wat Erwin toen zei: ‘Kürt, dit is
geen evaluatie, dit is een aanbod’. Ik heb meteen ja gezegd. Een beetje impulsief, want eigenlijk lag ik nog onder contract bij VTM. Qmusic maakte deel uit van hetzelfde bedrijf, maar
voor VTM was het toch schrikken. Bovendien
mocht ik het aan bijna niemand vertellen, want
ze wilden het nieuws met een live persconferentie op Qmusic bekendmaken. Ik kwam binnengewandeld en Sven zei: ‘goedemorgen,
Kürt Rogiers’. Zelfs mijn eigen ouders wisten
van niets. Terwijl zij het wel mochten weten: in
juli was mijn jongste dochter geboren en vanaf
september was ik ’s morgens niet meer beschikbaar om voor haar te zorgen.” (lacht)

Massaal beluisterd
De komst van Kürt Rogiers werd niet door iedereen op een vreugdedansje onthaald. “Ik
was een acteur die plots radio ging maken in de
plaats van Erwin Deckers, die ongelooflijk veel
ervaring had.”
Sven Ornelis: “Maar we wisten heel goed wat
we deden. Het was Erwin en mij opgevallen dat
Kürt ons radioprogramma echt goed kende. En
de luisteraars hebben Kürt meteen omarmd.
Mede dankzij de actie ‘Geef ons een hand’: Kürt
en ik doorkruisten daarbij in één week tijd het
land en probeerden zo veel mogelijk mensen
de hand te schudden voor het goede doel.
Daarna zijn we met onze radiostudio de lucht
ingegaan, zijn we voor de Oscars naar Hollywood gegaan, noem maar op. Er werd echt
massaal geluisterd.”
Toen Sven Ornelis in 2008 Kürt Rogiers aan
zijn zijde kreeg, woog hij niet 84 kilo, zoals nu.
Fysiek was hij toen niet top, om het zacht uit te
drukken. Dat kreeg Rogiers snel in de gaten:
“We hadden een rubriek WK Ornelis en Ro-

giers, waarin scheidsrechter Frank Debleeckere ons uitdaagde. Zo snel mogelijk op hakken
lopen, pannenkoeken bakken, koeien melken.
Eén keer was de uitdaging zo snel mogelijk de
Sint-Romboutstoren in Mechelen beklimmen.
Bijna 100 meter hoog, 514 trappen. Na die
proef heb ik met mijn schoonzus gebeld, die
arts is. Toen ik haar vertelde welke symptomen
Sven na die loodzware klim had, zei ze: ‘breng
hem onmiddellijk naar de spoeddienst’.”
Ornelis: “Ik had me voorgenomen nooit meer
dan 100 kilo te wegen, tot de weegschaal 113,5
kilo aanwees. Dat kon zo niet verder. De sponsortocht van Qmusic heeft alles veranderd.
Kürt en ik stapten in tien dagen van Oostende
naar Hasselt voor Handicap International.
Daar is mijn passie voor de wandelsport begonnen. In een jaar tijd ging ik van 113,5 naar 75
kilo.”
In 2014 kwam er een einde aan het duo Ornelis & Rogiers. “Qmusic is een zender voor jonge
mensen, ik werd misschien een beetje te oud
voor onze doelgroep”, zegt Kürt. “Ik wou misschien net iets te graag Bryan Adams en U2
draaien. (lacht) Ik kreeg een eigen show op de
middag, maar dat sloeg echt een gat in mijn
agenda. Ik merkte ook dat ik alleen op de radio
niet goed tot mijn recht kwam. Ik ben geen radiomaker pur sang, ik heb iemand naast me nodig, een klankbord.”

Vakantiejob
Kürt Rogiers benadrukt dat hij Anke
Buckinx nu maar tijdelijk vervangt. “Zij
is een betere deejay om naast Sven te
staan dan ik. Ik had heel veel respect
voor Sven, misschien iets te veel. Ik
durfde niet aan zijn heilige huisjes
te raken. Zijn passie voor gastronomie, voor wandelen, voor Michael
Bublé, voor Barcelona. Anke
sleurt dat er allemaal door. Je zou
kunnen zeggen dat Sven en ik iets
te veel op elkaar lijken. We zijn
ongeveer even oud, ik kom bij
hem thuis, hij bij mij, hij kent mijn
kinderen goed, onze ouders gaan
soms samen op weekend.”
Sven knikt: “Het klikt natuurlijk
ook heel goed met Anke, maar onze
interesses liggen op privévlak ver uit
elkaar. Als ik zeg dat ik kalfszwezerik of oesters heb gegeten, begint Anke bijna te kokhalzen.” (lacht)
Ornelis en Rogiers zijn tot eind juni
te beluisteren op Joe, om dan half augustus terug te keren voor nog een
week of drie. Het zou wel kunnen dat
Anke Buckinx in augustus al sneller
aansluit. Vrijdag wordt Buckinx uitgewuifd, zaterdag presenteert het
herenigde duo vanuit Disneyland Pa-

rijs. “Ik beschouw het als een heerlijke vakantiejob”, zegt Rogiers. “Eentje die ik perfect kan
combineren met mijn werk voor Familie.”
Ornelis: “Dit zijn ook de mooiste dagen om
ochtendradio te maken. Het wordt weer lang
licht, we gaan richting grote vakantie. Het
wordt een feest van de herkenning. Repeteren?
Dat hebben we niet gedaan. Zo goed kennen
we elkaar wel.”
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Sven & Kürt, elke dag van 6 tot 9 op Joe

TOM DE LEUR

Ornelis
doet het
weer
met
Rogiers

THEATER
Toneelhuis stelt seizoen 2019-2020 voor in Antwerpse Bourlaschouwburg

FC Bergman bewerkt stuk Sartre
Dankzij FC Bergman en Ivo van
Hove staat The Freud Scenario,
een tekst van Jean-Paul Sartre,
straks voor het eerst op de planken. Dat maakte Guy Cassiers
maandagavond in de Antwerpse
Bourlaschouwburg bekend bij de

Marie Vinck en Stef Aerts. FOTO INGE KINNET

voorstelling van het Toneelhuisseizoen 2019-2020. Het scenario
dat de Franse filosoof eind jaren
vijftig schreef op vraag van de
Amerikaanse regisseur John
Huston werd uiteindelijk nooit
verfilmd. Die tekst, destijds goed
voor zeven uur film, wordt nu
naar de planken bewerkt door
Marie Vinck, Stef Aerts en Thomas Verstraeten van FC Bergman.
Het stuk over psychiater Sigmund
Freud gaat eind september in première met naast Marie Vinck en
haar partner Stef Aerts, ook FC
Bergman-kompaan Matteo Simoni op de planken. Acteurs van het
ITA-ensemble van Ivo van Hove,
die het stuk zal regisseren, vervolledigen de cast.

Olympique Dramatique
Voor Olympique Dramatique bewerken Tom Dewispelaere en
Stijn Van Opstal de klassieker Angels in America. Het stuk dat vanuit de homogemeenschap in New
York anno 1980 de strijd aanbindt
met aids en ultraconservatieve
krachten wordt gedragen door
onder andere Peter Van Den Begin, Tiny Bertels en Evelien Bosmans. Van Guy Cassiers staan er
twee hedendaagse bewerkingen
van Griekse tragedies op stapel
met solorollen voor Sachli Gholamalizad en Katelijne Damen. Toneelhuis zwaait zijn artistiek directeur eind 2021 uit. (id)
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www.toneelhuis.be

‘Avengers: Endgame’
nu al tweede best
scorende film ooit
De laatste Avengers-film is opgeklommen naar de tweede plaats in
het lijstje van best scorende films
aller tijden. Het doet na nog geen
twee weken al beter dan de klassieker Titanic. Avengers: Endgame
heeft nu al 1.953.000.000 euro
opgeleverd. Dat is nog exact 600
miljoen dollar verwijderd van het
absolute record van Avatar, maar
aan dit tempo zou het record eind
deze week al aan diggelen kunnen
liggen. Endgame ging in elf dagen
tijd over de magische kaap van 2
miljard dollar, Avatar had daar 47
dagen voor nodig. (tove)
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