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Tv-tips Dag van de Duitse hereniging
Zaterdag 3 oktober is het 25 jaar geleden dat Oost- en West-Duitsland herenigd
werden. Ook op tv wordt volop aandacht aan dit jubileum besteed. Wij hebben een
aantal suggesties op een rijtje gezet. Veel kijkplezier:
Donderdag 1 oktober 2015
Sind wir ein Volk?
Op zoek naar de 'Duitse ziel' reist Lutz van der Horst dwars door Duitsland
ZDF, 20.15 uur
Weissensee (aﬂevering 17 en 18)
Duitse serie die zich afspeelt in het Oost-Duitsland van de jaren '80
ARD, 20.15 uur
Soundtrack Deutschland
De Duitse platenindustrie nam in de jaren 90 een grote vlucht, omdat er in het
voormalige Oost-Duitsland 17 miljoen klanten bijkwamen. In het verenigde
Duitsland veroverde techno de muziekscene.
ARD, 21.15 uur
Der wilde Osten - das letzte Jahr der DDR
Documentaire. Na de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 begint in de
DDR een jaar tussen omwenteling en anarchie. Wat euforisch begon sloeg later
om in frustratie.
ZDF, 22.15 uur
Zaterdag 3 oktober 2015
Ökumenischer Gottesdienst zum Tag der Deutschen Einheit
ARD, 10.00
Festakt zum Tag der Deutschen Einheit
Live-uitzending van de viering uit de Alte Oper in Frankfurt/Main
ZDF, 12.00 uur
ZDF-special - Einheitsjubiläum- Deutschland feiert
Op 3 oktober 2015 organiseert de Bondsdag bij het gebouw van de Rijksdag een
speciale bijeenkomst in het kader dag van de Duitse eenheid. Met een optreden
van Peter Fox, Julia Engelmann en de band Laing.
ZDF, 19.10 uur
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Bornholmer Straße
Duitse ﬁlm uit 2014 van regisseur Christian Schwochow. Wanneer zich op de
avond van 9 november 1989 steeds meer mensen aan de grensovergang
Bornholmer Strasse tussen Oost- en West-Berlijn verzamelen en de situatie uit de
hand dreigt te lopen, besluit commandant Harald Schäfer op eigen gezag de grens
te openen.
ARD, 20.15 uur
Die Klasse - Berlin '61
In 1961 was er in een gymnasium in West-Berlijn een "oostklas". Daarin kregen
kinderen van legaal uit Oost-Duitsland geëmigreerde en gevluchte ouders en
kinderen die in Oost-Berlijn woonden, maar in West-Berlijn naar school gingen les.
ARD, 21.45 uur
25 jaar Duitse hereniging
De NOS doet verslag van de viering van de Dag van de Duitse eenheid. Met onze
collega Krijn Thijs.
NPO2, 22.35 uur
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