Radio 1 live vanuit Ieper
De ochtend van Radio 1 gaat op zondag 11 november live
vanuit Ieper en besteedt uiteraard veel aandacht aan de
Wapenstilstand en de herdenking daarvan.
Daarnaast is er de podcast Wapenstilstanddag Daarin
blikken Annemie Peeters en Brecht Devoldere terug op
familieverhalen over ‘de oorlog’. Over de ‘Groote Oorlog’
zijn er massa’s geschiedenisboeken verschenen. Maar heel
wat verhalen van getuigen werden nergens genoteerd. Ze
werden gewoon doorverteld van vader op zoon, van
grootmoeder op kleinkind. Meer info vindt u hier.

Radio 2

De regionale redactie van Radio 2 Vlaams Brabant brengt
op vrijdag 9 november in de middaguitzending een
overzicht van de activiteiten in het kader van 100 jaar
wapenstilstand.
Daarnaast is een reportage over de 5000 klaprozen in de
Plantentuin van Meise. Die klaprozen zijn door BUSOleerlingen uit Roosdaal gemaakt van rode flessendopjes.

MNM
MNM blikt met een van de presentatoren van Nooit meer
ten oorlog vooruit op de marathonuitzending op Eén.
DJ Sander Gillis en Hannah Eeckhout van MNM NWS
leggen aan de hand van drie concrete vragen in een
videofilmpje uit wat de betekenis is van de Eerste
Wereldoorlog. Vanaf zondag op mnm.be.

Première en podcast op Klara
Klara brengt op zondag 11 november om 14.00 u. rechtstreeks vanuit Bozar, de première van ‘A War
Requiem’, een werk van de Vlaamse componist Annelies
Van Parys. Voluit heet het werk ‘A War Requiem – For a
human World’: het wil een eresaluut zijn aan de
slachtoffers van alle oorlogen, èn een pleidooi voor meer
begrip en menselijkheid. Het Nationaal Orkest van België,
Collegium Vocale Gent en solisten Sophie Karthäuser en
Thomas Bauer staan onder leiding van dirigent Hugh Wolff.
Dirk Brossé en het Symfonie Orkest Vlaanderen verhuizen

naar Londen voor het jaarlijkse Flanders Remembers
concert, een geschenk van de Vlaamse Regering aan
Engeland als dank voor hun hulp tijdens WOI. Dirigent Dirk
Brossé brengt een weekverslag van deze historische
happening in de uitzending van Music Matters, op zaterdag
8 november vanaf 14.00 u.
In de podcastreeks ‘Het elfde uur’ reconstrueert
historicus Pieter Serrien net als in zjin gelijknamige boek
de laatste 24 uur van de oorlog. Het is een verschrikkelijk
verhaal want zelfs in die laatste minuten van de oorlog
bleven er doden vallen, zowel bij burgers als militairen.
Naar schatting 2700 mensen kwamen om in die laatste 24
uren van de oorlog. Van elk van die 24 uur maakte Pieter
Serrien voor Klara een podcast, waarin hij vertelt wat er
zich aan de verschillende frontlinies afspeelde, Deze 24delige podcastreeks is beschikbaar vanaf 10 november om
11.00 uur via de gebruikelijke kanalen.
Meer informatie vindt u hier.

VRT NWS
Op 11 november wordt in het radio- en televisienieuws
uitgebreid verslag uitgebracht over de nationale en
internationale herdenkingsplechtigheden.
Daarnaast blikt vrtnws.be ook nu weer terug op de
gebeurtenissen van 100 jaar geleden.

