•

In de Franstalige reeks Burkland ontdekken we het
verhaal van Julia en Jack, die tijdens hun huwelijksreis
plotseling verdwijnen. Terwijl ze even stoppen in een
hamburgerrestaurant in het verlaten Burkland, komen ze
terecht in een hectische situatie. Samen met Lou, een
jonge journaliste, ontdekken we via gsm-beelden wat zich
allemaal heeft afgespeeld. De Belgische makers raden
aan om deze reeks te bekijken op een smartphone of
tablet met oortjes, om zo volledig te worden meegesleurd
in het verhaal. Burkland is een internationaal bekroonde
reeks, die onder meer door de unieke kijkervaring en de
straffe montage prijzen pakte in Parijs en Marseille, maar
ook in Vancouver en Los Angeles.

•

De Nederlandse reeks De Slet van 6VWO bereikte bij
onze noorderburen miljoenen jongeren. De drie seizoenen
zijn te bekijken via VRT NU. In het eerste seizoen gaat
een pikante foto van Laura de hele school rond, met
pesterijen, bedreigingen en zelfs hacking tot gevolg. Het
tweede seizoen draait om de geheime en verboden relatie
tussen Demi en haar leraar Paul Winters. In seizoen drie
zoeken vriendinnen Justine en Sam uit wat er de avond
van een feestje precies is gebeurd en hoe het komt dat
Justine zich daar niks meer van herinnert.

•

In La Théorie du Y worstelt Anna met haar gevoelens.
Haar relatie met Matheo zit goed, maar ze voelt zich
tegelijk ook aangetrokken tot meisjes. Met gevoel voor
humor worden de clichés die vastplakken aan seksualiteit
doorprikt. Van deze reeks, net als Burkland een productie

van RTBF, is zowel het eerste als het tweede seizoen
beschikbaar op VRT NU.
•

In Sex wordt Cathrine na een onschuldige kus met haar
collega Selma overvallen door lustgevoelens. Thuis wacht
haar vriend Simon, waarmee ze al vier jaar een relatie
heeft. Hij heeft geen behoefte aan seks, maar wil naar een
therapeut om zijn relatie te redden. Cathrine wil Simon
sparen, maar kan het niet laten om op zoek te gaan naar
de passie en spanning die ze mist in haar relatie. Deze
reeks werd eerder dit jaar uitgebracht in Denemarken en
viel al op verschillende internationale festivals in de
prijzen.

•

Kleine daden kunnen soms grote gevolgen hebben. In
Hashtag zien we hoe één account op Instagram het leven
van tientallen jongeren overhoop gooit. Op de account
@paaach worden leeftijdsgenoten negeatief
afgeschilderd, maar niemand weet wie er achter zit. De
posts gaan rond als een lopend vuurtje en zetten de hele
school tegen elkaar op. Hashtag is een dramareeks
gebaseerd op een waargebeurd Zweeds verhaal.
Honderden jongeren verzamelden in Göteborg om een
jong meisje te vermoorden. Ze maakte op Instagram haar
leeftijdsgenoten zwart met intieme foto’s en kwetsende

