Jaarmix 2018
MNM DJ Erwin De Nul, die ook elke vrijdag- en
zaterdagavond te horen is in MNM Party Mix&Match, heeft ook
dit jaar weer een magistrale mix in elkaar gestoken met enkel
absolute toppers uit 2018. De mix bevat 69 platen die in 2018
een hit waren. Er zitten in totaal maar liefst 2700 aparte
muziekfragmenten, zeg maar samples, in. De ideale manier
om muzikaal terug te blikken op het afgelopen jaar.
Bekijk de Jaarmix 2018 hier: https://mnm.be/music/
mnmmix2018

Jaaroverzichten
Tijdens de kerstvakantie blikt MNM terug op het muzikale
jaar 2018:
•

Woensdag 26 december: Ultratop50 Jaaroverzicht met
Wouter Van Den Breen, het jaaroverzicht van de officiële
hitlijst in Vlaanderen

•

Donderdag 27 december: Click-Like40 Jaaroverzicht
met Evelyn De Backer, met de 100 populairste online
tracks van 2018 én het MNM Dance 50 Jaaroverzicht
met Laurens Luyten, met de 50 beste dancetracks van
2018,
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•

Vrijdag 28 december: MNM50 Jaaroverzicht met Bart De
Raes, met de 100 grootste hits van 2018 gekozen door de
MNM-luisteraar én het MNM Urban50 Jaaroverzicht met
Anushka Melkonian, met de 50 beste urbantracks van
2018.

•

Maandag 31 december: MNM in 2018 met Thibaut
Renard, hij blikt terug op het muzikale MNM-jaar, met
onder meer de hoogtepunten van MNM zoals
Marathonradio, de MNM1000, de Strafste School,...

Happy Xmastime
Op kerstavond, na De Warmste Radio, verzamelen alle MNM
DJ’s in de studio voor een heus kerstfeest op de radio. Met
hapjes, drank, cadeautjes, spelletjes, foute kersttruien, en alles
erop en eraan. Het ideale gezelschap voor je eigen kerstfeest.
Happy Xmastime met alle MNM DJ’s, op kerstavond
maandag 24 december van 18 uur tot 21 uur op MNM.

D5R
Na het succes van de eerste vier seizoenen op Ketnet komt
MNM met een vervolg van D5R, voor een iets ouder publiek
dan de Ketnetters. Kyra (Liandra Sadzo), Amber (Jamie-Lee
Six), Vincent (Thijs Antonneau), Wout (Sander Provost) en
Leyla (Angela Jakaj) hebben de middelbare schoolbanken in
Vilvoorde verlaten en zijn klaar om verder te studeren. Ze
trekken alle vijf naar Gent waar ze elk hun eigen keuzes
maken.
Het verhaal
‘D5R’ is een realistische fictiereeks over vijf tieners die elkaar
kennen van school, maar daarbuiten ook onafscheidelijk zijn.
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Het verhaal
‘D5R’ is een realistische fictiereeks over vijf tieners die elkaar
kennen van school, maar daarbuiten ook onafscheidelijk zijn.
Hun levens, karakters en verhalen zijn letterlijk uit het leven
gegrepen. Nu ze de middelbare school in Vilvoorde hebben
afgemaakt, trekken ze met heel de groep naar Gent om er
verder te gaan studeren. Het lijkt een droom die uitkomt, maar
samenleven en zelfstandig worden blijkt moeilijker dan
gedacht.
D5R vanaf 21 december op MNM.be, het YouTube kanaal
van MNM en op VRT NU.

