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Kanselier Merkel en haar uitdager Schulz gaan slechts één keer live op
tv met elkaar in debat. Maar er is de komende weken nog veel meer
Bundestagswahl op tv te zien. Een selectie.
Zondag 3 september, 20.15 uur, ARD, ZDF, Sat1 en RTL:
Das TV-Duell: Merkel -Schulz
Het enige verkiezingsdebat tussen de twee belangrijkste lijsttrekkers wordt door
de zenders ARD, ZDF, RTL en Sat1 live uitgezonden. Elke zender heeft zijn eigen
interviewer. De NOS zendt het debat vanaf 201.5 uur live en met ondertiteling uit
op NPO Nieuws. Merkel heeft - tot ergernis van velen - haar deelname aan strikte
voorwaarden verbonden. De zenders wilden meer ruimte in het TV-Duell voor
spontaniteit en verdieping, maar Merkels medewerkers weigerden deelname van
de kanselier onder deze voorwaarden. Daarom is het debat nu een veel strakker
geregisseerd. Bijna de helft van de Duitse kiezers geeft aan naar het debat te
kijken, een deel van hen geeft aan dat het de stemkeuze nog kan beïnvloeden.
Lees meer bij de ARD en bij de NOS
Maandag 4 september, 201.15 uur
Der Fünfkampf nach dem TV-Duell
Verkiezingsdebat met de lijsttrekkers van de vijf kleinere partijen die in de
Bondsdag zullen worden gekozen: Sahra Wagenknecht (Die Linke), Cem Özdemir
(Bündnis 90/Die Grünen), Joachim Herrmann (CSU), Christian Lindner (FDP) en
Alice Weidel (AfD).
Lees meer bij de ARD
Maandag 11 september 20.15 uur, ARD:
Wahlarena mit Angela Merkel
Kanselier Merkel gaat in gesprek met kiezers in de studie van de ARD. In totaal
mogen 150 mensen - een dwarsdoorsnee van de bevolking - direct hun vragen aan
haar stellen. In voorgaande edities leverde dat soms verrassende gesprekken op.
Lees meer bij de ARD
Dinsdag 12 september, 22.45 uur, ARD:
Wahl 2017: Das Duell - Merkel gegen Schulz
Documentairemaker Stephan Lamby volgde Merkel en Schulz sinds het begin van
dit jaar. Hij bezocht campagne- en andere bijeenkomsten, sprak met beide
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lijsttrekkers en met partijgenoten Wolfgang Schäuble, Sigmar Gabriel, Andrea
Nahles en Horst Seehofer.
Lees meer bij de ARD
Maandag 18 september, 20.15 uur, ARD:
Wahlarena mit Martin Schulz
SPD-lijsttrekker Schulz gaat in gesprek met kiezers in de studie van de ARD. In
totaal mogen 150 mensen - een dwarsdoorsnee van de bevolking - direct hun
vragen aan hem stellen. Het is voor Schulz de eerste keer dat hij aan dit format
meedoet.
Lees meer bij de ARD
Woensdag 20 september, 22.55 uur, NPO2:
VPRO 2Doc: Angela Merkel - The Unexpected
Wie is Angela Merkel? Interviews met jeugdvrienden, politieke kopstukken en
andere mensen uit haar nabijheid laten zien hoe een Oost-Duitse natuurkundige
zich opwerkte tot de machtigste vrouw van de wereld.
Lees meer bij de VPRO
Zondag 24 september, 17.15 uur, ARD en ZDF:
Bundestagswahl 2017
Uitslagen en analyses van de verkiezingsuitslag. Met om 18.00 uur de exit-poll en
om 20.15 op beide zenders de Berliner Runde, debat over de uitslag en mogelijke
coalities met de lijsttrekkers van de partijen die in de Bondsdag zijn gekozen.
Zondag 24 september, 21.05 uur, NPO2:
Tegenlicht: Sonntag met Böhmermann
Wat betekent de herverkiezing van Merkel voor het Duitsland van de toekomst?
Tegenlicht gaat op reis met de spraakmakende Duitse komiek Jan Böhmermann.
Lees meer bij de VPRO
Maandag 25 september, 20.15 uur, ARD:
Brennpunkt: Deutschland hat gewählt
Analyse van de verkiezingsuitslag, mogelijke coalities en vooruitblik op de
komende vier jaar.
Lees meer bij de ARD
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