
#LINDE

Linde Merckpoel © Studio Brussel
#Linde staat voor tweewekelijkse video's op Linde 

Merckpoels YouTube-kanaal. Ze vertelt verhalen over 
onderwerpen die haar fascineren en intrigeren. Met de reeks 
zal ze inhoudelijke thema's op de agenda zetten, steeds in 
interactie en connectie met de Studio Brussel-luisteraars.

OCHTEND

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=faf88047-ab36-46e5-9693-98b278da1c31#image-faf88047-ab36-46e5-9693-98b278da1c31
https://www.youtube.com/channel/UCGnpqzEjavqNBCTiCWfe-5A
https://www.youtube.com/channel/UCGnpqzEjavqNBCTiCWfe-5A


Michèle Cuvelier © Studio Brussel
Studio Brussel maakt de wereld wakker. Mee met de actualiteit 

en met alle nieuwe muziek. Met Michèle Cuvelier en onder 
andere vaste gasten Fleddy Melculy, Lennert Coorevits van 

Compact Disk Dummies en met de Gentse hiphoptrots 
Uberdope. Elke werkdag van 6 tot 9 uur.

CATCH OF THE DAY

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=2ad9337d-4eb8-4918-99b3-e308f8a282a9#image-2ad9337d-4eb8-4918-99b3-e308f8a282a9


RIP Hotshot, vanaf nu is er élke dag een gloednieuw 
nummer dat je moet gehoord hebben. Elke dag te ontdekken 
op de online kanalen van Studio Brussel en kraakvers in alle 

programma’s on air.
TEAM GERMIJNS

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=27881fbc-96b3-4728-962e-a5b4d43d8cbb#image-27881fbc-96b3-4728-962e-a5b4d43d8cbb


Fien Germijns © Studio Brussel
Community radio pur sang. Radio over wat nu gebeurt: op weg 
naar een concert of film, met maten op café? Fien Germijns 
houdt met een vast team bijzitters de wereld in de gaten en 

helpt de luisteraars. We brengen je naar een concert en zorgen 
voor een babysit of komen die cursus elektromechanica 

uitleggen. Met onder andere Average Rob en Jens De Ruyte 
van SONS. Maandag tot en met donderdag om 18 uur.

BIJ VLAEMINCK

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=18b89955-9a88-4f83-b9ce-59fa51bed465#image-18b89955-9a88-4f83-b9ce-59fa51bed465


Stijn Vlaeminck © Studio Brussel
Stijn Vlaeminck nodigt wekelijks gasten uit om bij hem thuis 
aan de ontbijttafel stil te staan bij de waan van de dag en 
nieuwsgierig te kijken naar de toekomst. Elke zondag van 10 
tot 12 uur live vanuit Gentbrugge.

ROCK & ROS

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=0231658a-7c6e-456e-9266-728053c4e8d4#image-0231658a-7c6e-456e-9266-728053c4e8d4
https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=a77fa406-9c5f-4a2a-a688-130138fef1b5#image-a77fa406-9c5f-4a2a-a688-130138fef1b5


Thibault Christiaensen © Studio Brussel
Hij rockt. Hij is ros. En hij zal een uur lang de beste gitaarplaten 
op jouw radio knallen. Thibault Christiaensen van Equal Idiots 

kaapt Studio Brussel, elke zondag vanaf 18 uur.
BLACK MAMBA

Black Mamba © Studio Brussel
DJ Black Mamba trekt de zaterdagavond op gang met een mix 
van hiphop, afrobeat, r&b, tropical vibes en grime. Ze ontdekt 
de nieuwste, leukste en beste urban platen elke zaterdagavond 
tussen 20 en 22 uur.

VUURLAND

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=85632074-98c2-4896-87d3-5b7b4cd076f6#image-85632074-98c2-4896-87d3-5b7b4cd076f6


Joris Brys © Studio Brussel
Joris Brys heeft een zwak voor melancholische muziek. 
Breekbare nummers die je in gedachten doen verzinken. Elke 
zondagmiddag neemt hij je om 12 uur één uur lang mee op de 
tonen van zijn meest geliefde platen. Van bekende wegdromers 
tot nieuwe openbaringen.

BOITLYFE

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=8d451c3c-10e4-408d-91af-2a2ec38659db#image-8d451c3c-10e4-408d-91af-2a2ec38659db


Boitlyfe © Studio Brussel
In Boitlyfe draait het om drie dingen: lekkere schijfkes, goede 

zever en helemaal chaud worden voor zaterdagnacht. Klaar om 
te boitten met uw copains en copines? Omdat Het Kan 

Soundsystem en Average Rob alvast wel!
ROCK ’N’ ROLL HIGHSCHOOL

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=13b291ba-a553-49ef-bea5-0a3de4fe47ff#image-13b291ba-a553-49ef-bea5-0a3de4fe47ff
https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=1d364a86-8e53-4e0a-9545-f9e147e262ed#image-1d364a86-8e53-4e0a-9545-f9e147e262ed


Stijn Van de Voorde © Studio Brussel
Stijn Van de Voorde maakt een videoreeks over historische 
gebeurtenissen uit de rockgeschiedenis. En hij neemt Thibault 
Christiaensen mee. Te zien vanaf 5 april.

LABELS

Yassine Atari © VRT NWS
Studio Brussel en VRT NWS slaan de handen opnieuw in 

elkaar. In LABELS gaat VRT NWS-reporter Yassine Atari naar 
plekken waar de media weinig komen. Hij praat er met mensen 

die we te weinig horen. Op zoek naar de mensen achter de 
labels van vandaag. Omdat niets is wat het op het eerste 

gezicht lijkt. Vanaf maandag 25 februari.
EVA ONTMOET

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=b5df2c43-448f-4423-b881-0b6226294f45#image-b5df2c43-448f-4423-b881-0b6226294f45


Eva De Roo © Studio Brussel
Eva De Roo ontmoet durvers en doeners. Mensen met een 
mening, een inzicht of een gigantische motivatie. Met een 
uniek, persoonlijk en inspirerend verhaal. Of een mix van dat 
alles. Benieuwd? Je ontdekt het vanaf vrijdag 18 februari op 
Facebook.

EIGEN KWEEK – PODCASTS

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=325a2fd5-b001-437f-a350-cf388a6e341d#image-325a2fd5-b001-437f-a350-cf388a6e341d


Rik De Bruycker © Studio Brussel
Rik De Bruycker ademt muziek in en hij ademt verhalen uit. Hij 
gaat op onderzoek en komt terug met verhalen over onder 
meer 40 jaar AB in Brussel en 25 jaar Fuse.

100 VRAGEN OVER SEKS

Florence Windey © Studio Brussel

https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=08d763b4-2ba5-430d-a1f9-cfdbc9ccfd5c#image-08d763b4-2ba5-430d-a1f9-cfdbc9ccfd5c
https://stubru.prezly.com/nieuw-bij-studio-brussel?utm_source=email&utm_medium=campaign&utm_id=campaign_BeP_SBY.contact_5xzl_ya2m&asset_type=image&asset_id=b35dca54-2008-4105-bfe9-0a36b9435bf1#image-b35dca54-2008-4105-bfe9-0a36b9435bf1


Het geheim van goede seks is niet via Google te vinden. En 
toch merkt Florence Windey dat jonge mensen liever in het 

wilde weg online zoeken dan erover te praten met vrienden. Flo 
duikt in een nieuwe online reeks voor Studio Brussel in het 

seksleven van haar leeftijdsgenoten.
RAMPAGE RADIO

Al 10 jaar ‘the biggest Drum and Bass en Dubstep Party of the 
universe’. Nu op vrijdag vanaf middernacht de hardste drops in 

je radio.


