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Wil je je laten bijpraten over de Duitse actualiteit of juist meer te
weten komen over het alledaagse leven in de DDR en de geschiedenis
van Bauhaus? Of luisteren naar verhalen over klassiekers uit de Duitse
literatuur? De redactie van Duitslandweb tipt voor de zomer podcasts
in het Nederlands, Duits of Engels - voor onderweg, bij de afwas of
gewoon vanuit je luie stoel.
Achtung! Duitse updates
In de podcastreeks 'Achtung! Duitse updates' praten de redacteuren van
Duitslandweb je regelmatig bij over de Duitse actualiteit. Sinds de Russische inval
in Oekraïne hebben we een drieluik gemaakt over hoe de oorlog Duitsland
verandert. Daarin spreken we over de Zeitenwende, de relatie van Duitsland met
Rusland en Oekraïne, de energiescrisis die het gevolg is van de Duitse
afhankelijkheid van Russisch gas en de manier waarop hoofdrolspelers als
kanselier Scholz, minister van Ecomomische Zaken Habeck en minister van
Buitenlandse Zaken Baerbock zich opstellen. Beluister de podcasts
DIA ontmoet...
In de reeks ‘DIA ontmoet’ spreekt de redactie van Duitslandweb met opvallende
persoonlijkheden over Duitsland, Nederland en Europa. Zo vertelt Jacco Pekelder,
de nieuwe directeur van het Zentrum für Niederlande-Studien, over de kleine,
grijze verschillen tussen Nederland en Duitsland. En in 2020 spraken we
met Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, over Oost-Duitse kunst
en over kunst- en cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland. Beluister de
podcasts
Die Vorleser
In 'Die Vorleser', de podcast over Duitse boeken van het Duitsland Instituut
Amsterdam, probeert DIA-medewerker en germanist Trixie Hölsgens haar oudcollega Thomas de Vries klassiekers uit de Duitse literatuur te laten
lezen. Beluister de podcasts
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Duitsland voorbij de horizon
Voor de podcastreeks 'Duitsland voorbij de horizon' sprak oud NOS-correspondent
in Berlijn en Duitslandkenner Wouter Meijer met Nederlanders die in Duitsland een
bijzondere functie bekleden. Hij vroeg hen naar de stand van zaken in het land en
hun kijk op de (Duitse) toekomst. De gesprekken zijn in de zomer van 2021
opgenomen in het kader van het 25-jarig bestaan van het Duitsland Instituut
Amsterdam. Beluister de podcasts
Uren luisterplezier met podcasts over Duitsland
Duitslandweb selecteerde in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen van 2021
de mooiste en interessantste podcasts, in het Nederlands, Duits en Engels, waarin
je wordt bijgepraat over de Duitse actualiteit, cultuur en geschiedenis en over de
toen vertrekkende kanselier Merkel. Bekijk het overzicht
Podcasts over de Rote Armee Fraktion
In de podcast 'Im Untergrund' gaat journaliste Patrizia Schlosser met haar vader
op zoek naar drie RAF-leden die nog altijd ondergedoken zijn: Daniela Klette,
Burkhard Garweg en Ernst-Volker Staub. De podcast is in 2018 bekroond met de
Duitse radioprijs. De eerste aﬂevering is te luisteren via Der Spiegel, de andere
aﬂeveringen alleen via de betaalde dienst Audible.
De Hessische Rundfunk maakte in de zomer van 2021 een tweedelige serie over
de geschiedenis van de RAF. In de podcasts zijn originele geluidsopnamen te
horen en komen ooggetuigen en experts aan het woord. Dagblad Die Welt maakte
een podcast over Gudrun Ensslin, een van de kopstukken van de eerste generatie
van de RAF. Lees meer over de RAF op Duitslandweb
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