
 
 

  
 

PERSBERICHT  

Oost-Souburg, donderdag 10 december 2020	
 
  
De	lange	weg	van	Danny	Vera	naar	een	vol	Carré.	  
Een nieuwe documentaire exclusief te zien bij Omroep Zeeland. 
   
‘Ik hoor geen hits’. ‘Houd er alsjeblieft mee op, want dit wordt gênant’. In de documentaire ‘Van oma’s kelder tot 
Carré’ zien we de lange weg van Danny Vera die hij heeft moeten afleggen om volle zalen te trekken.  Te zien op 25 
december bij Omroep Zeeland TV, via de app en op omroepzeeland.nl  en daarna nog 10 dagen online.    
   
In 2017 bereikt de Middelburgse singer/songwriter Danny Vera een hoogtepunt in zijn muzikale carrière door ruim 
van tevoren de grote zaal van Paradiso in Amsterdam uit te verkopen. Het is een voorlopige kroon op de loopbaan van 
de Middelburger, die sinds het eind van de jaren negentig van de vorige eeuw maar één doel voor ogen heeft: Met 
muziek zijn geld verdienen. Maar deze weg was niet makkelijk.     
   
Verhaal van een worstelende artiest   
Pim van den Berge, verslaggever bij Omroep Zeeland, krijgt het volledige video archief van Vera tot zijn beschikking. 
Hij vindt daar een schat aan oude beelden, optredens en interviews. Het resultaat is een verhaal van een worstelende 
artiest, die ondanks tegenslag na tegenslag, in zichzelf blijft geloven, zich niet aanpast aan de grillen van de 
muziekwereld, en uiteindelijk zijn verlangen waarmaakt. Van den Berge heeft samen met collega-documentairemaker 
Margot Schotel en editor Wouter Crusio een lekker wegkijkende reis van de Zeeuwse zanger door de jaren heen 
gemaakt, waarbij de kijker aan het einde het gevoel krijgt dat het mogelijk is om op puur doorzettingsvermogen (en 
een beetje een plank voor de kop) dromen waar te maken.    
   
Exclusieve voorpremière   
Fans van Danny Vera maken kans op tickets voor de exclusieve voorpremière op 17 december via een livestream. 
Tijdens deze livestream, gepresenteerd door Michiel van der Velde van Omroep Zeeland, worden de fans getrakteerd 
op een interview, de documentaire en een digitale online meet en greet met Danny Vera en Pim van den Berge. Fans 
kunnen zich inschrijven via Omroep Zeeland: www.omroepzeeland.nl/voorpremiere-danny-vera-documentaire.   
   
Zeeuwse Documentaireweek   
De documentaire over Danny Vera is de aftrap van de Zeeuwse Documentaireweek. Van 25 december tot en met 31 
december wordt iedere dag een Zeeuwse documentaire uitgezonden op Omroep Zeeland TV, via de website en de 
app. Het is de afsluiter van ZeeDoc, waarbij het afgelopen jaar, iedere zondag, een Zeeuwse documentaire te zien was. 
Dit in kader van het 30-jarig bestaan van Omroep Zeeland. Een overzicht van alle documentaires is te zien 
op www.omroepzeeland.nl/zeeuwse-documentaireweek-2020.  
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Noot voor de redactie   
Voor meer informatie over het persbericht kunt u contact opnemen met Lisette Joziasse, afdeling marketing & 
communicatie, 06 – 30 37 86 19 of lisette.joziasse@omroepzeeland.nl.    
   
Beelden / video promo:  beeld is bijgevoegd, een video promo is op te vragen via bovenstaand e-mailadres. 
 
Achtergrondinformatie: https://www.omroepzeeland.nl/documentaire-danny-vera  
 


