
 
 

  
 

PERSBERICHT  

Oost-Souburg, 18 december 2020  
 
 

Zeeuwse documentaires tijdens de feestdagen   
 
Van 25 tot en met 31 december is het weer Zeeuwse Documentaireweek bij Omroep Zeeland. Ook dit 
jaar met een grote verscheidenheid aan documentaires op het gebied van natuur, cultuur, actualiteit en 
duurzaamheid. De documentaireweek is dit jaar de afsluiter van een jaar lang, iedere zondag, 
een Zeeuwse documentaire in het kader van het 30-jarig bestaan van Omroep Zeeland.   
 
 
Danny Vera   
De Zeeuwse Documentaireweek wordt afgetrapt met de première van de documentaire ‘Van oma’s kelder 
tot Carré’. Hierin zien we de lange weg die Danny Vera heeft moeten afleggen en hoe hij uiteindelijk, door 
in zichzelf te blijven geloven, volle zalen trok. Van een hilarisch eerst optreden op een trouwerij, via een 
nummer 1 hit in Turkije, naar een uitverkocht Carré. Documentairemaker Pim van de Berge van Omroep 
Zeeland kreeg de beschikking over het volledige video-archief van Vera en heeft samen met collega Margot 
Schotel een prachtige documentaire in elkaar gezet.   
 
 
Iedere dag een Zeeuwse documentaire  
De documentaires worden om 12.00, 16.00, 20.30 en 22.00 uur uitgezonden op Omroep Zeeland TV, via de 
website van Omroep Zeeland en de app. Na uitzending is de documentaire nog 10 dagen terug te kijken op 
de site (met uitzondering van ‘Duurzame eilanden’).   
 
 
25 december - Danny Vera - Van oma’s kelder tot aan Carré (regie: Pim van den Berge)  
26 december - Achter de stilte (regie: Jacomien Kodde en Fifi Visser)  
27 december - Duurzame eilanden (regie: Eef de Graaf) en Zeelandbrug (regie: Jaap Verseput)  
28 december - #7 (regie: Rem van den Bosch)  
29 december - Twee levens  (regie: Fifi Visser)  
30 december - De levende Delta (regie: Ronald Faber)  
31 december - Tijdgravers (regie: Fifi Visser)  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
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.   
 
Achtergrondinformatie: https://www.omroepzeeland.nl/zeeuwse-documentaireweek-2020  
 
Beeld: Bijgevoegd een algemeen beeld van de Zeeuwse Documentaireweek. Een korte promo te gebruiken 
voor social media kan worden opgevraagd.   
 
 


