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In de Kortrijkse Bibliotheek vind je meer dan vierhonderd verschillende TV-series. 

Omdat er zoveel belangstelling voor is, blijven streven we ernaar de betere reeksen aan te kopen 

en beschikbaar te stellen. In onderstaande lijst vinden jullie de aanwinsten van de laatste vijf jaar. 

Veel thrillers en detectives maar ook de broodnodige humor, drama en historische reeksen zijn 

aanwezig. 

Veel kijkplezier! 

Vlaamse series 

 

Beau sejour (1 seizoen 2017)   paranormaal, detective 

Onder het bloed en zonder herinnering ontwaakt Kato in hotel Beau Séjour en ziet haar eigen 

lichaam morsdood in de badkuip liggen. De tiener begint aan een schijnbaar onmogelijke opdracht: 

haar eigen moordzaak oplossen. Niemand kan Kato nog zien of horen. Maar gaandeweg ontdekt ze 

dat er toch een handvol mensen zijn die haar nog wél zien, alsof ze nog onder de levenden is. 

Sommigen van hen kent ze, anderen niet. De vijf zieners zijn een hoofdinspecteur van de lokale 

politie, haar vader, haar vriendin Ines, haar stiefzus Sofia en de knappe jongen Charlie. Wie heeft 

Kato vermoord? En waarom zijn er enkele mensen die haar toch nog kunnen zien? Langzaam maar 

zeker wordt duidelijk dat er achter de dood van Kato een wereld aan geheimen schuilgaat die zijn 

weerga in het dorp niet kent... 

 

Coppers (1 seizoen 2016-)     misdaad 

In een ideale wereld zijn recht en rechtvaardigheid synoniemen. Een crimineel begaat een misdaad 

tegenover een slachtoffer en justitie zorgt ervoor dat de schalen weer in evenwicht gebracht worden. 

De misdadiger krijgt zijn verdiende straf en het slachtoffer wordt in de mate van het mogelijke 

vergoed voor het geleden leed. Vaak is de realiteit anders. Vrouwe Justitia draagt immers niet voor 

niets al eeuwenlang een blinddoek. Grote fraudeurs gaan vrijuit terwijl kleine garnalen hard 

aangepakt worden. Daders komen vrij door procedurefouten terwijl slachtoffers in de kou blijven 

staan. Soms kan het recht heel onrechtvaardig zijn.  
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   Echte verhalen: de buurtpolitie (10 dvd’s 2016-2017) 

In deze Vlaamse scripted realityreeks kan de kijker in 40 afleveringen volgen hoe de agenten van de 

buurtpolitie misdrijven bestrijden en de veiligheid van de burgers garanderen. Soms, door grote 

interventies op touw te zetten, of door eenvoudigweg een luisterend oor te bieden. En dat zowel op 

patrouille, bij interventies op de straat, bij burgers thuis, als op het politiekantoor. De ene keer met 

opperste concentratie en intens speurwerk, de andere keer met een vleugje humor en relativering… 

Buitenlandse series 

 

11.22.63 (1 seizoen 2016)    thriller 

Als zijn vriend Al hem wijst op een poort in de tijd naar 1958, krijgt leraar Jake Epping de kans om de 

geschiedenis te veranderen door de moord op Kennedy in 1963 te voorkomen. Als dat lukt, zal 

bijvoorbeeld de Vietnamoorlog nooit ontstaan. Maar al snel ontdekt hij dat de vijf jaar die hij moet 

overbruggen niet zonder gevaar zijn voor zichzelf en zijn directe omgeving. Ook de geschiedenis zelf 

lijkt niet veranderd te willen worden en verzet zich met grof geweld. 

 

100, The (3 seizoenen 2015-2016-2017)    science fiction 

Amerikaanse sciencefictionserie uit 2014 van Jason Rothenberg gebaseerd op de boekenserie* van 

Kass Morgan. Na de Catastrofe is er al bijna honderd jaar geen leven meer mogelijk op aarde. Een 

aantal overlevenden heeft zich kunnen verschansen in ruimteschepen, alleen is het leven daar maar 

een tijdelijke oplossing. De Raad stuurt daarom honderd jeugddelinquenten weg om uit te vinden of 

er weer leven mogelijk is op aarde. Als ‘de honderd’ het overleven, kunnen er meer mensen naar de 

aarde worden gestuurd.  
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Acquitted (2 seizoenen 2015-2016)    Noorwegen, schuld, wraak 

Aksel Borgen is al jarenlang een succesvolle zakenman in Indonesië. Hij keert terug naar zijn vroegere 

woonplaats in Noorwegen om een noodlijdend energiebedrijf te redden van de ondergang. Maar 

bijna niemand is blij met zijn terugkeer, omdat hij nog steeds verdacht wordt van de moord op zijn 

toenmalige vriendin Karine. Ondanks dat Aksel toen is vrijgesproken, wordt hij na twintig jaar 

opnieuw geconfronteerd met vuile blikken en dreigementen. Het verhaal draait niet alleen om Aksel, 

maar om de hele dorpsgemeenschap, die zich blijft verzetten tegen de machtige bedrijven die de 

regels lijken te bepalen tot in het kleine dorpje aan toe. 

 

A.D. the bible continues (1 seizoen 2016)   Bijbel, historisch 

A.D. The Bible Continues, de spectaculaire tv-serie geproduceerd door Roma Downey en Mark 

Burnett, gaat verder waar The Bible is gestopt. Deze indrukwekkende twaalfdelige reeks vertelt het 

verhaal uit het nieuwe testament van de bijbel en begint bij de kruisiging en de verrijzenis van Jezus 

Christus. In deze rumoerige tijden veranderen de heroïsche daden en opofferingen van Jezus’ eerste 

volgelingen de geschiedenis van de mensheid. In A.D. The Bible Continues zien we een fantastische 

internationale cast, spannende actiescènes en verbazingwekkende visuele effecten. Dit tijdloze 

heldenverhaal is zowel inspirerend als vermaak voor het hele gezin. 

 

Affair, The (1 seizoen 2016-)       ontrouw 

The Affair – Golde Globe™ winnaar voor Best Television Series – Drama en Best Actress in a 

Television Series Drama (Ruth Wilson) – is een provocerende en spannende blik op de verhalen die 

aan alle liefdesaffaires verbonden zijn. Noah Solloway is een leraar uit New York en gelukkig 

getrouwd met kinderen. Tijdens een vakantie in Long Island voelt hij een ongelooflijk sterke 

aantrekkingskracht tot serveerster Alison Lockhart. Het verhaal krijgt een sinistere kant als de 

romance langzaam wordt blootgelegd door een rechercheur die werkt aan een moordzaak. 
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Aquarius (1 seizoen 2016)    hippies, USA, Charles Manson, thriller 

We zijn in het Los Angeles van de jaren zestig, niet lang voordat sekteleider Charles Manson berucht 

zal worden als het brein achter de meest besproken moorden van zijn tijd. Manson heeft nog geen 

enorme schare volgelingen, maar aan charisma ontbreekt het hem niet. Hij heeft grote plannen en 

probeert kwetsbare jonge mensen zover te krijgen dat ze zich bij hem aansluiten. De autoriteiten 

beginnen zich zorgen te maken en schakelen de politie in om te onderzoeken wat er gaande is. Zo 

krijgt de door de wol geverfde inspecteur Sam Hodiak (David Duchovny, The X-Files) opdracht om 

met hulp van een jonge collega te infiltreren in de kringen rond Manson. Dat lukt, en Hodiak stuit op 

een beangstigend web van manipulatie en moord. Maar door zijn compromisloze onderzoeksaanpak 

wekt hij veel weerstand en brengt hij iemand zelfs in levensgevaar.  

 

Arrow (4 seizoenen 2014-2016)      actie 

Amerikaanse televisieserie over het personage 'Green Arrow', een de superhelden uit de strips van 

DC Comics. Miljonairszoon Oliver Queen heeft na een schipbreuk vijf jaar doorgebracht op een eiland 

in de Chinese Zee, zijn familie en vrienden dachten dat hij dood was. Nu wordt hij gered door vissers 

en keert terug naar zijn stad Starling City. Overdag leidt hij het leven van een playboy, maar 's nachts 

hult hij zich in een groen jack met capuchon en maakt hij als een geheimzinnige boogschutter jacht 

op de criminelen die zijn stad onveilig maken.  

 

Banshee (3 seizoenen 2013-2016)      misdaad 

Hoofdpersoon is een naamloze gevangene die 15 jaar heeft gezeten voor een juwelenroof. Na zijn 

vrijlating reist hij naar Banshee, een stadje in het Amishgebied van Pennsylvania, op zoek naar zijn 

vroegere geliefde die ook zijn medeplichtige was. Wanneer de nieuw aangekomen sheriff wordt 

vermoord bij een overval, neemt hij diens identiteit aan: Lucas Hood. Hoods belangrijkste 

tegenstander is een voormalige Amish, nu leider van een misdaadimperium, maar ook duikt een 

oude vijand op. 
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Bates Motel (4 seizoenen 2014-2016)     horror 

Amerikaanse televisieserie die een prequel vormt op de Hitchcock-film 'Psycho' (1960). De serie volgt 

het leven van Norma en haar tienerzoon Norman Bates die, na de mysterieuze moord op haar man, 

verhuizen naar het fictieve stadje White Pine Bay in Oregon om een nieuw leven te beginnen. Ze 

starten een motel dat jaren later model zal staan voor de gebeurtenissen in de thriller van Hitchcock. 

Norman zit volledig onder de plak bij zijn moeder en in het dorpje gebeuren zaken die het daglicht 

niet kunnen verdragen. 

 

Better call Saul (2 seizoenen 2015-2016)     advocaten 

Spin-off van de hitserie Breaking Bad, waarin het personage Saul Goodman een criminele advocaat is, 

een mannetje met vage connecties en de capaciteiten om grote sommen geld weg te sluizen. Hij was 

een van de populairste personages, niet in de laatste plaats omdat hij zo goed werd neergezet door 

Odenkirk. Deze serie, ook bedacht door makers van Breaking bad speelt zich af in de tijd voor hij 

advocaat van Walter White werd en is uitstekend ontvangen. Men vond de donkere komische 

karakterstudie heel goed in staat om op eigen benen te staan, zonder overschaduwd te worden door 

de bron waar het uit voortkwam. 

 

Beyond the walls (1 seizoen 2016-)      horror 

Lisa, een jonge therapeute, neemt haar intrek in een huis dat ze op mysterieuze wijze heeft geërfd. 

Op haar bloedstollende ontdekkingstocht door het huis ontdekt ze kamers en gangen die verschijnen 

en dan plots verdwijnen. Het steeds veranderende huis blijkt meerdere bewoners te herbergen en 

manipuleert iedereen in een vreemdsoortig tijd-ruimte continuüm. Zo ook Lisa die steeds dieper in 

haar psyché verdwijnt waar de scheidingslijn tussen realiteit en fictie lijkt te vervagen. 
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The blacklist (3 seizoenen 2014-2016)      FBI, thriller 

Raymond "Red" Reddington, één van de FBI meest gezochte voortvluchtigen, geeft zich over op het 

FBI-hoofdkwartier in Washington. Hij beweert dat de FBI en hij dezelfde interesses hebben als het 

gaat om oppakken van gevaarlijke criminelen en terroristen. Reddington wil alleen samenwerken 

met Elizabeth Keen, een beginnende FBI profiler. Keen vraagt zich af waarom Reddington plotseling 

geïnteresseerd is in haar, maar Reddington onthult alleen dat ze heel bijzonder is. 

 

Black sails (3 seizoenen 2014-2017)      zeeroverij 

1715. De Gouden Eeuw van de Piraterij. New Providence Island is een plek zonder wetten, bestuurd 

door de meest beruchte piratenkapiteins uit de geschiedenis. De meest gevreesde is Kapitein Flint. 

Als de Britse marine terugkeert om hun land te heroveren en Flint en zijn bemanning uit te 

schakelen, ontstaat een gewelddadige strijd. Samen met bondgenoot Eleanor Guthrie, dochter van 

het lokale hoofd, bedenkt Flint een plan om de Britse aanval te dwarsbomen. Dit is het begin van een 

levensgevaarlijke schattenjacht. Op hetzelfde moment wordt de jonge matroos John Silver 

aangenomen als nieuw bemanningslid van Flint, maar hij blijkt een brutale vlerk te zijn die 

voortdurend het gezag van zijn kapitein ondermijnt. Black Sails neemt je mee in de wrede wereld vol 

muiterij en verraad van de ware piraten van de Caraïben... 

  

Bletchley Circle, The (2 seizoenen 2015-2016)     detective 

Miniserie. Susan is een gewone huisvrouw die in de Tweede Wereldoorlog werkte als codebreker bij 

de Britse inlichtingendienst. Pas jaren later in 1952 raakt Susan weer betrokken bij de 

spionagewereld door haar interesse in een seriemoordenaar die volgens een bepaald plan vrouwen 

vermoordt. De politie wil haar als eenvoudige huisvrouw niet geloven, waardoor Susan haar 

vroegere, vrouwelijke collega’s van de inlichtingendienst weer bijeenbrengt om de moorden op te 

lossen. 
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Blindspot (1 seizoen 2016)      detective, geheugenverlies 

Een internationale samenzwering explodeert wanneer een beeldschone onbekende vrouw naakt 

wordt ontdekt op Times Square in New York. Haar lichaam is bedekt met mysterieuze gedetailleerde 

tatoeages, maar zij weet niet wie zij is en hoe ze daar terecht is gekomen. Er is alleen een tatoeage 

die niks te wensen over laat, namelijk de naam van FBI-agent Kurt Weller.  

 

Bloodline (1 seizoen 2016)       familiedrama 

Het intrigerende verhaal van de familie Rayburn die eigenaar is van een resort in Key West en de 

meest duistere geheimen van het eiland bewaakt. Als de verloren zoon en het zwarte schaap 

terugkeert voor een familiereünie dreigt hij de kwetsbare façade van de familie te verwoesten en 

een leven vol wandaden aan het licht te brengen. Zijn twee broers en zus zijn nu genoodzaakt hun 

geschillen bij te leggen om hun familie samen te houden en te beslissen wat ze het beste kunnen 

doen. 

  

Braquo (2 seizoenen 2013)        misdaad 

Een Franse politieserie uit 2009 over vier agenten in een voorstad van Parijs. Nadat hun commandant 

zelfmoord heeft gepleegd vanwege een valse beschuldiging van corruptie zijn ze vastbesloten zijn 

naam te zuiveren, waarbij ze de wet omzeilen en geweld en intimidatie niet schuwen. Hun 

meerderen werken hen tegen, de interne politie probeert hen te betrappen en zowel de agenten als 

hun gezinnen lopen grote risico's. De titel 'braquo' is slang voor 'braquage', een gewapende overval. 
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Broadchurch (2014-2015)       detective 

Het rustige Zuid-Engelse kustplaatsje Broadchurch wordt opgeschrikt door de moord op de 11-jarige 

Danny Latimer. Het politieteam dat het onderzoek leidt bestaat uit Alec Hardy en Ellie Miller. Ellie 

kent de familie van het slachtoffer goed en heeft het zelf ook erg moeilijk met de dood van het 

jongetje. Ellie heeft daarnaast nog enkele persoonlijke problemen op te lossen en bovendien vindt ze 

het vreselijk om met Hardy te moeten samenwerken. Als een neefje van Ellie, de beginnend 

journalist Olly, zich op een hinderlijke manier met het onderzoek gaat bemoeien, lopen de 

spanningen hoog op. 

 

Catherine the Great (1 seizoen 2016)     historisch, Rusland 

De beroemdste heerser in de geschiedenis van Rusland was een vrouw: Keizerin Catherina de Grote. 

Een ware legende is zij. Omdat ze via intrige en samenzwering aan de macht kwam. Omdat ze talloze 

minnaars had aan het hof. En omdat ze Rusland redde van de ondergang.  

Als dochter van een Duitse vorst bereidde Catherina zich haar hele jeugd voor op de troon. Wanneer 

de Russische keizerin Elisabeth haar uitkiest als echtgenote voor haar zoon, troonopvolger Peter III, 

lijkt haar droom uit te komen. Maar Peter blijkt een labiele en domme man, volkomen ongeschikt 

voor de kroon. Met lede ogen moet Catherina aanzien hoe haar man Rusland bijna naar de afgrond 

brengt. Ze moet ingrijpen! Een bittere machtsstrijd vangt aan. 

    

Death in paradise (6 seizoenen2012-2017    detective 

serie 2 ontbreekt 

De BBC-detective Death in Paradise biedt met elke aflevering de mogelijkheid om de alledaagse 

stress even te verruilen voor de relaxte sfeer van een Caribisch eilandje. Hoewel, relaxt... Zelfs in 

deze paradijselijke contreien is er sprake van misdrijven die moeten worden onderzocht. Een taak 

voor de gemoedelijke plaatselijke politiemacht, met versterking van een ijverige Britse collega. 

Samen buigen deze speurders zich over de meest mysterieuze en exotische moordzaken. De 

verschillende culturele achtergronden binnen het team zorgen daarbij regelmatig voor verrassende 

situaties en amusante misverstanden. En dat allemaal tegen het decor van een blauwe zee met 



Themalijst : DVD series Openbare bibliotheek Kortrijk sept 2017   p. 10 

 

zonnige stranden, weelderige palmbomen en strandtentjes waar wel honderd soorten rumcocktails 

worden geserveerd... 

 

Dickensian (1 seizoen 2016-)      historisch, Londen 

Dickensian is een eigenzinnige dramaserie die een totaal nieuwe draai geeft aan de romans van 

Charles Dickens. Het bijzondere van deze bewerking is dat de makers Dickens’ beroemdste 

personages allemaal bij elkaar in de buurt laten wonen in het Victoriaanse Londen. Zo ontstaan er 

verrassende nieuwe verhaallijnen rond al die vertrouwde figuren. We ontdekken bijvoorbeeld wat er 

allemaal voorafging aan de trouwdag van juffrouw Havisham, welke offers Lady Dedlock in haar 

jonge jaren heeft moeten brengen en wat er uiteindelijk gebeurt met de gewetenloze geldschieter 

Jacob Marley. Kennis van het werk van Dickens is niet vereist om volop te genieten van deze 

verhalen. Dickensian is een feest van romantiek, schandalen en intriges; een heerlijke achtbaanrit, 

vol onverwachte wendingen die de aandacht van begin tot eind vasthouden. 

   

Dicte (3 seizoenen 2013-2016)       detective 

Gebaseerd op de boeken van de Deense auteur Elsebeth Egholm (tv-serie 'Those who kill'). Dicte 

Svendsen is een 40-jarige misdaadjournaliste die na haar scheiding met haar tienerdochter van 

Kopenhagen terugkeert naar haar geboortestad Arhus om daar een nieuw leven op te bouwen. 

Ongevraagd bemoeit ze zich met het oplossen van misdrijven waar ze vervolgens over schrijft. Tot 

ergernis van de lokale politie is ze vaak dichterbij de ontknoping dan de politie. Dicte probeert zo 

goed mogelijk haar werk als journaliste en detective te combineren met haar privéleven: haar 

dochter, ex-man en haar nieuwe, veel jongere minnaar. Misdaad wordt afgewisseld met thema's als 

verliefdheid, liefdesverdriet, vriendschap en humor. 

  

Dominion (2 seizoenen 2015-2016)      fantasy 

Amerikaanse post-apocalyptische tv-serie waarin het bovennatuurlijke een belangrijke rol speelt. 

God is dood en aartsengel Gabriel met zijn leger van lagere engelen voert oorlog tegen de mensheid, 

want het gedrag van de mensheid is de oorzaak van Gods vertrek. 25 later proberen de mensen in 
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versterkte steden te overleven. Aartsengel Michael heeft ondertussen de kant van de mensen 

gekozen en vecht met hen tot de verlosser zal wederkeren. De serie is losjes gebaseerd op de film 

Legion (2010)*. 

  

Elementary (3 seizoenen 2014-2016)      detective 

Amerikaanse tv-serie (2012), gebaseerd op het personage Sherlock Holmes. Sherlock is in deze 

moderne lezing een detective die uit een afkickkliniek komt en gaat werken als adviseur van de New 

Yorkse politie. Watson is deze keer een vrouw (Lucy Liu). Zij is de coach uit de kliniek die nazorg biedt 

en ondertussen Sherlock helpt bij de zaken. 

  

Empire (2 seizoenen 2015-2016)      muziekindustrie 

Als er ALS is gediagnosticeerd bij Lucious Lyon, de eigenaar van een succesvol platenlabel, moet de 

zaak overgedaan worden aan een van zijn drie zoons. Maar wie gaat dat worden? Zijn oudste, die al 

een bedreven zakenman is, zijn middelste, de begaafde singer-songwriter of zijn jongste een 

hiphopster in de dop. De serie wordt omschreven als Dynasty voor de generatie van Jay Z and 

Beyoncé. Glitter en glamour, familievetes en gekonkel op een soundtrack van hiphop en rap. 

    

Endeavour Morse (4 seizoenen 2014-2017)    detective 

Britse politieserie uit 2013, een prequel bij de langlopende en populaire serie 'Inspector Morse'. In 

plaats van John Thaw zien we nu Shaun Evans (Silk) als de jonge Endeavour Morse. In 1965 besluit 

Morse te stoppen met zijn studie aan de universiteit van Oxford en gaat na een korte tijd in het leger 

bij de politie werken. Na twee jaar straatdienst in uniform wordt hij overgeplaatst naar het 

rechercheonderzoek. Onder de hoede van de ervaren inspecteur Fred Thursday  leert hij de 

kneepjes van het vak. 
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Ennemi public (1 seizoen 2016)      detective 

Chloé Muller, een jonge inspectrice bij de federale politie, is verantwoordelijk voor de overdracht en 

bescherming van kindermoordenaar en publieke vijand nummer 1, Guy Béranger die na zijn 

voorwaardelijke invrijheidstelling opgevangen wordt door de monniken van de abdij van Vielsart. In 

de abdij neemt Broeder Lucas, een jonge idealistische monnik, Béranger onder zijn hoede. Abt 

Mertens vraagt hem om zich over de vroegere gevangene te ontfermen. Lucas is de jongere broer 

van Patrick Stassart, de meest invloedrijke zakenman van het dorp. Hij wenst de familiebrouwerij 

nieuw leven in te blazen om zo de verzorgingskosten van zijn gehandicapte zoon te kunnen 

financieren. Wanneer op een dag Noémie, een meisje uit het dorp, op mysterieuze wijze verdwijnt, 

verandert alles voor hen… 

 

Eyewitness (1 seizoen 2016)       holebi 

Op een avond hebben de tieners Philip en Henning een geheim afspraakje in een vervallen keet bij 

een zandgroeve. De jongens zijn verliefd op elkaar, maar dat mag niemand weten. Dan zien ze hoe 

een vastgebonden man door vier ongure types uit de kofferbak van een auto wordt getrokken. De 

man, die kennelijk beseft wat hem boven het hoofd hangt, slaagt erin zichzelf te bevrijden en schiet 

vervolgens al zijn belagers neer. Zo zijn Philip en Henning ongewild getuige van een gruwelijke 

moordpartij. De dader heeft hen ook gezien, maar ze weten te ontsnappen. Naderhand zijn de 

jongens doodsbang, ook voor wat er zal gebeuren als iemand erachter komt dat ze samen iets 

hebben. Daarom besluiten ze aan niemand te vertellen wat ze hebben gezien. Het toeval wil dat het 

onderzoek naar de meervoudige moord wordt toegewezen aan Philips pleegmoeder, politiechef 

Helen Sikkeland. Hoe lang zullen de twee ooggetuigen hun geheimen weten te bewaren? 

 

Fall, The (3 seizoenen 2013-2016)       thriller 

Deze 5-delige psychologische thrillerserie volgt twee personen: Psychiater Paul Spector, een 

schijnbaar brave huisvader die jonge vrouwen besluipt en vermoordt en Stella Gibson. Zij is de 

detective die naar Belfast is gehaald om hem te arresteren. Een gelaagd spel door Gibson brengt de 

moordenaar, maar ook de kijker aan het twijfelen. 
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Fargo (2 seizoenen 2015-2016)       misdaad 

Succesvolle Amerikaanse tv-serie uit 2014, losjes gebaseerd op de gelijknamige film uit 1996 van de 

gebroeders Coen. In dit eerste seizoen speelt Martin Freeman (The Hobbit) de hoofdrol als de sullige 

verzekeringsagent Lester Nygaard die door een pestkop het ziekenhuis in wordt geslagen. Lester 

ontmoet daar huurmoordenaar Lorne Malvo die hem aanzet tot moordlustige acties. De ene moord 

volgt op de andere en Lester raakt steeds dieper verstrikt in zijn eigen bizarre leugens en daden. 

‘Fargo: de film’ werd in 1996 bekroond met een Oscar, maar de tv-serie doet er zeker niet voor onder 

als winnaar van een Golden Globe en drie Emmy Awards. 

 

Flash, The (2 seizoenen 2016)       actie 

Een zwaar geladen bliksemschicht tijdens de explosie van een deeltjesversneller maakt van 

forensisch wetenschapper Barry Allen de snelste man ter wereld: The Flash! Het S.T.A.R. Labs Team – 

Caitlin Snow, Cisco Ramon and Harrison Wells – bundelt de krachten met Barry’s adoptiefamilie, 

detective Joe West en Joe’s dochter Iris, om Barry te helpen. In hun geliefde Central City zet hij zijn 

nieuwe tijdsvervormende krachten in om een stokje te steken voor de verwoestende daden van 

andere machtige metawezens. En terwijl de Scarlet Speedster de wereld beschermt tegen de 

bovennatuurlijke schurk Zoom, probeert hij tegelijkertijd wanhopig het mysterie op te lossen rondom 

de moord op zijn moeder door de Reverse-Flash. Wacht geen seconde en bekijk als een speer de 

complete twee seizoenen van deze sensationele nieuwe serie, gecreëerd door hetzelfde creatieve 

team dat ook Arrow maakte. 

 

 

Follow the money (2 seizoenen 2016)     misdaad, geld 

Follow The Money is een tiendelige serie die ons meeneemt naar de wereld van financiële crime, 

waar hebzucht en machtswellust overheersen. 'Greed Is Everywhere' 
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Forever (1 seizoen 2016)       onsterfelijkheid 

Dokter Henry Morgan, de beste medisch onderzoeker van New York City, heeft een geheim. Hij 

bestudeert de doden niet alleen om moordzaken op te lossen, maar ook om het mysterie te 

ontcijferen dat hem al tweehonderd jaar voor een raadsel stelt: waarom is hij onsterfelijk? Zijn lange 

leven heeft van Henry een vakkundige observator gemaakt. Hiermee maakt hij indruk op zijn nieuwe 

partner, Detective Jo Martinez. Maar hij maakt haar ook nieuwsgierig naar zijn geschiedenis. Iedere 

week wordt er een nieuwe zaak onthuld en legt de ontluikende vriendschap tussen de partners 

nieuwe lagen van Henry’s lange en kleurrijke verleden bloot. Alleen zijn beste vriend en 

vertrouweling Abe kent Henry’s geheim. 

     

Girls (5 seizoenen 2013-2016)       humor 

De serie volgt vier vrouwen van begin twintig in New York. De mollige Hannah is twee jaar geleden 

afgestudeerd in Engelse letterkunde, heeft geen inkomen meer als haar ouders haar toelage 

schrappen en zit in een uitzichtloze (seksuele) relatie. Ze deelt haar appartement met de knappe 

Marnie die wel een baan en een relatie heeft. Dan is er Soshanna die van haar maagdelijkheid af wil 

en haar nichtje Jenna die de hele wereld rondreist. Dunham baseerde de belevenissen op haar eigen 

ervaringen waarbij vooral ongemakkelijke seks een rol speelt. 

  

Gotham (2 seizoenen 2015-2016)     misdaad, Batman 

Amerikaanse misdaadserie, gebaseerd op de personages uit de Batman-strips van DC Comics. 

Hoofdpersoon is de jonge rechercheur James Gordon onlangs in dienst getreden bij Gotham City 

Police Department. Samen met zijn ervaren collega Harvey Bullock onderzoekt hij de schijnbaar 

doelloze moord op het miljonairsechtpaar Thomas en Martha Wayne. Enige getuige is hun 12-jarige 

zoon Bruce de latere Batman. Gordon komt terecht in de gevaarlijke en corrupte onderwereld van 

Gotham en sluit na verloop van tijd vriendschap met Bruce. Ook leren we de achtergrond kennen van 

latere bekende tegenstanders van Batman, zoals Penguin, Riddler, Catwoman, Poison Ivy en The 

joker. 
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Happy valley (2 seizoenen 2015-2016)     detective 

De serie draait om de 47-jarige Catherine een politieagente in een dorpje in Yorkshire, die de 

zelfmoord van haar dochter nog aan het verwerken is. Ze krijgt te maken met een accountant die een 

ontvoering aan het voorbereiden is. Hij wil uit wraak de dochter van zijn baas ontvoeren met de hulp 

van twee criminelen. Een van die handlangers is Tommy (net uit de gevangenis) waarvan Catherine 

denkt dat hij verantwoordelijk is voor de dood van haar dochter 

  

Heer en meester (2 seizoenen 2014-2016)    detective 

Een humoristische misdaadserie uit 2013, gebaseerd op de Britse serie The Saint. Valentijn Rixtus 

Bentinck is een schatrijke, charismatische, charmante maar ongrijpbare figuur. Hij woont in Hotel Des 

Indes in Den Haag, waar de conciërge hem met raad en daad terzijde staat. Het mysterie van zijn 

verleden vormt een rode draad door de verhalen. Valentijn is liefdevol opgevoed door Pater Bentinck 

in een katholiek internaat waar hij te vondeling was gelegd met een aanzienlijk legaat en 

aanwijzingen voor zijn opvoeding, waardoor hij nooit zou hoeven werken. De onduidelijkheid over 

zijn afkomst blijft echter aan hem knagen. De aantrekkelijke en ambitieuze Officier van Justitie Suze 

Geleijnse probeert Valentijn keer op keer te betrekken bij het oplossen van misdaden. 

  

Hinterland (2 seizoenen 2014-2017)     detectives 

Inspecteur Tom Mathias probeert na Londen een nieuwe start te maken in het welvarende 

universiteitsstadje Aberystwyth, aan de westkust van Wales. Een gebied met gemeenschappen die 

volgens hun eigen regels leven, met eigen geheimen als gevolg. De serie werd gepromoot als 'the 

new Killing'. Hinterland zou voor Wales doen, wat The Killing voor Denemarken heeft gedaan. 
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Into the badlands (1 seizoen 2016)    dystopie, science fiction 

Eeuwen in de toekomst, is een feodale maatschappij ontstaan in de nasleep van de vernietiging van 

de beschaving. Dit gebied heet nu de Badlands en is verdeeld over zeven rivaliserende baronnen. 

Elke baron dwingt zijn gezag af met de hulp van loyale legers van getrainde moordenaars, bekend als 

Clippers. De meest dodelijke clipper is Sunny, de meest betrouwbare adviseur van baron Quinn. 

Quinn is al decennia lang de baron met de meeste macht in de Badlands, maar stuit op weerstand bij 

de nieuwste baron van het gebied, The Widow. 

 

Jordskott (1 seizoen 2016)       paranormale 

Jordskott is een ijzingwekkende Scandinavische thriller met een bovennatuurlijk tintje. Zeven jaar 

geleden is Josefin, het dochtertje van rechercheur Eva Thörnblad, op mysterieuze wijze verdwenen. 

Eva lijdt nog steeds zwaar onder het verlies en heeft zich helemaal op haar werk gestort. Hoewel 

alles er destijds op wees dat Josefin was verdronken in het Silverhöjdmeer, heeft Eva nog steeds het 

gevoel dat iemand het kind die fatale dag heeft ontvoerd. Dus als er een jongetje vermist raakt in 

dezelfde omgeving, besluit Eva zelf te gaan onderzoeken of er een verband is met de verdwijning van 

Josefin. Naarmate het onderzoek vordert, begint Eva in te zien dat er in de duistere bossen van 

Silverhöjd oeroude krachten huizen die elk begrip te boven gaan. En dan komt ze voor een duivels 

dilemma te staan: is ze bereid andermans kind op te offeren om haar eigen dochter te redden? 

 

Killjoys (1 seizoen 2016)       science fiction 

Killjoys komt van de producer van Orphan Black en de maker van Lost Girl. In de Quad, een ver 

planetenstelsel, dreigt een revolutie uit te breken. Drie kleurrijke premiejagers (alias killjoys) 

proberen onpartijdig te blijven wanneer zij een bevelschrift serveren. Het bonte gezelschap staat 

altijd voor elkaar klaar totdat een duister geheim hen uit elkaar dreigt te trekken. 
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Knick, The (2 seizoenen 2015-2016)     USA, ziekenhuizen 

Over het ziekenhuis 'The Knick' in New York rond 1900. Zowel een ziekenhuisserie met veel aandacht 

voor de onderlinge relaties van de dokters en het verplegend personeel, als een kostuumdrama met 

aandacht voor de snelle ontwikkeling van de medische wetenschap, mede door uitvindingen als 

elektriciteit en röntgenstraling. Daarnaast worden de nogal ruwe en elementaire operatietechnieken 

en de experimenteerdrift van die dagen van hun bloedige kant in beeld gebracht. 

 

Last Kingdom, The (1 seizoen 2016)      historisch 

Het is het jaar 872, veel van de Koninkrijken die wij nu kennen als Engeland zijn veroverd door de 

Noormannen, alleen Wessex is nog onafhankelijk onder leiding van Koning Alfred. De held Uhtred 

leeft in deze turbulente wereld. Hij is geboren als de zoon van een Saksische edelman en gevangen 

genomen en groot gebracht door de Noormannen. Zijn loyaliteit wordt op de proef gesteld als hij 

wordt gedwongen om te kiezen voor zijn geboorteland of zijn opvoeders. Wat is hij; Saksisch of 

Noorman? Uhtred gaat op een missie om zijn geboorterecht te claimen, hiervoor moet hij een 

gevaarlijk pad bewandelen tussen beide partijen als hij een rol wil spelen in het ontstaan van een 

nieuwe natie en uiteindelijk zijn land te heroveren. 

  

Last ship, The (2 seizoenen 2015-2016)     science fiction 

Amerikaanse sciencefictionserie uit 2014 geproduceerd door Michael Bay, gebaseerd op het 

gelijknamige boek van William Brinkley. Door een pandemie van een onbekend virus wordt de 

wereldbevolking zwaar getroffen. Op de torpedojager ‘USS Nathan James’ van de Amerikaanse 

marine verblijven 217 mannen en vrouwen die nog niet besmet zijn met het virus. Ook microbiologe 

Rachel Scott bevindt zich op het schip. Zij is de enige persoon die een vaccin zou kunnen vinden 

tegen het virus om de wereldbevolking te redden. 
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Leftovers, The (2 seizoenen 2015-2016)      sekten 

Meer dan drie jaar geleden verdween ineens 2 procent van de hele wereldbevolking - 140 miljoen 

mensen waren er plotseling niet meer. De hele wereld werd erdoor geraakt, behalve een klein 

dorpje: Miracle. In dit dorpje speelt het verhaal van de families Garvey en Murphy. Het blijkt dat er 

zelfs in Miracle geen ontsnappen is aan het verleden. Mysterie, actie, controverse en schoonheid: 

 

Luther (4 seizoenen 2011-2016)       detective 

John Luther is rechercheur bij een speciale eenheid van de Londense politie, die zich bezighoudt met 

het oplossen van zware misdrijven. Hij is briljant en gedreven, maar ook driftig en soms gewelddadig. 

Hij leeft gescheiden van zijn vrouw Zoe en doet vergeefse pogingen haar terug te winnen. Tussen 

John en Alice Morgan, een hoogbegaafde vrouw die hij van moord verdenkt, ontstaat een bijzondere 

relatie. 

 

Marco Polo (1 seizoen 2016)     avontuur, historisch 

In de dertiende eeuw brengt de Venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo een aantal jaren door 

aan het hof van de Mongoolse heerser Koeblai Khan die bezig is om zijn imperium naar China uit te 

breiden. 

 

Midnight sun (1 seizoen 2016)       detective 

De Franse politieagente Kahina Zadi reist naar Noord-Zweden om een brutale moord op een Franse 

burger te onderzoeken. Er vallen meerdere slachtoffers tijdens het onderzoek en een tien jaar oud 
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geheim tussen de inwoners van een stad ligt aan de grondslag van de verschillende moorden. Kahina 

komt een meedogenloze seriemoordenaar op het spoor met een bijzonder macaber plan. De dag des 

oordeels lijkt aangebroken... Snow turns red. Sun turns black. The great torment has begun. 

 

Modus (1 seizoen 2016)        detective 

Modus is een spannende Zweedse crime serie die vragen oproept over religie, mensenrechten en de 

liefde, maar ook politieke kwesties niet schuwt. Tijdens een witte kerst in Zweden raakt psychologe 

en profiler Inger Johanne Vik samen met haar autistische dochter betrokken bij een onderzoek naar 

een aantal verontrustende moorden, waaronder de schokkende moord op een vrouwelijke bisschop 

op kerstavond. In Stockholm blijven er lijken opduiken, maar de doodsoorzaken komen niet overeen. 

Toch begint Inger Johanne al snel een patroon te herkennen: alle moorden lijken verbonden met een 

fundamentalistisch internationaal netwerk. Een koortsachtige zoektocht naar de moordenaar 

begint… 

  

Mr Robot (2 seizoenen 2016)    thriller, computercriminaliteit 

Het intrigerende Mr. Robot gaat over programmeur Elliot Alderson. Overdag werkt hij bij een 

internetbeveiligingsbedrijf en ’s nachts gebruikt hij zijn hackkunsten om zijn vrienden te beschermen. 

Op een dag wordt Elliot gerekruteerd door de mysterieuze leider van een hackersteam om het bedrijf 

te vernietigen waar hij de beveiliging voor doet. Elliot worstelt met zijn geweten over of hij deze kans 

moet nemen om een einde te maken aan de CEO’s van de multinational die volgens hem de wereld 

regeren (en te gronde richten). 

 

Narcos (1 seizoen 2016)       misdaad, drugs 

Cocaïnebaron Pablo Escobar was de grote man achter het Medellinkartel: de beruchte 

misdaadorganisatie die in de jaren ’70 en ’80 dood en verderf zaaide in Colombia. In Narcos zien we 

hoe de genadeloze Escobar zich opwerkt naar de top van de criminele wereld. We maken ook kennis 

met de gedreven Amerikaanse DEA-agenten Steve Murphy en Javier Peña Zij zetten letterlijk hun 

leven op het spel om het snel groeiende drugskartel te ontmantelen en de grote leider achter de 
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tralies te krijgen. Een bijna onmogelijke opgave, want vrijwel iedereen in Colombia is doodsbang voor 

de machtige en schatrijke Escobar. En terecht... 

 

Night manager, The (1 seizoen 2016)      spionage 

De spionagethriller The Night Manager (Nederlandse titel: De Ideale Vijand) behoort tot het beste 

werk van schrijver John le Carré. Deze nieuwe tv-bewerking is al net zo fascinerend als de roman, 

met tijdloze thema’s als liefde, verlies en wraak, verweven in een complex verhaal over moderne 

misdaad. Jonathan Pine, een Britse ex-militair, wordt door veiligheidsdienstmedewerkster Angela 

Burr geronseld om te infiltreren in de kringen rond internationaal zakenman Richard Onslow Roper. 

Doel van deze operatie is een einde te maken aan de duistere banden die Roper heeft gesmeed 

tussen de veiligheidsdiensten en de illegale wapenhandel. Pine doet zijn best om door te dringen tot 

het hart van Ropers wijdvertakte organisatie, maar wordt daarbij flink gehinderd door de constante 

argwaan van zijn corrupte chef, majoor Corkoran. Ook Corkorans charmante vriendin Jed vormt een 

afleidende factor. Als Pine zijn missie tegen de misdaad met succes wil afronden, zal hij eerst zelf een 

misdadiger moeten worden. 

 

Nobel (1 seizoen 2016)       politiek, oorlog 

Nobel is een prestigieuze 8-delige tv-serie die focust op een groep Noorse soldaten in Afghanistan en 

de politieke gebeurtenissen in hun thuisland. De twee verhaallijnen komen samen wanneer een 

soldaat terugkeert naar zijn familie en onbedoeld een pion in een internationale kwestie wordt. 

 

Norskov (1 seizoen 2016)        drugs 

Norskov, een industrieel havenstadje in het noorden van Denemarken, vecht voor zijn toekomst. 

Maar een groeiend drugsprobleem onder de jongeren vormt een belemmering. 

Detective Tom Noack keert na 20 jaar terug naar zijn geboorteplaats om het drugscircuit aan te 

pakken. Wanneer blijkt dat de criminaliteit veel dichter bij huis is dan aanvankelijk gedacht, belandt 

Noack in een tweestrijd tussen vriendschap en werk. 
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Once upon a time (5 seizoenen 2013-2017)     fantasy 

Het verhaal gaat over een hele reeks sprookjesfiguren die, door de vloek van Sneeuwwitjes 

stiefmoeder, vastzitten in 'onze realiteit' in het fictieve, maar aardse dorpje Storybrooke in de staat 

Maine. De meeste sprookjesfiguren zijn zich niet bewust van hun lot, maar de vloek kan gebroken 

worden door Emma Swan, de volwassen dochter van Sneeuwwitje en haar prins. Als ze wordt 

meegetroond door haar tien jaar eerder afgestane zoontje die door de boze koningin is geadopteerd, 

begint langzaam alles te veranderen. 

   

Orange is the new black (3 seizoenen 2014-2016)   gevangenissen 

De biseksuele Piper, afkomstig uit de middenklasse van New York, moet zich staande zien te houden 

in de vrouwengevangenis. Tien jaar geleden heeft ze drugsgeld voor haar toenmalige vriendin 

gesmokkeld. De vriendin komt ze in de gevangenis weer tegen. Haar huidige verloofde Larry worstelt 

ondertussen buiten de muren met het gemis van Piper. 

   

Originals, The (3 seizoenen 2014-2016)     horror, vampiers 

Dit is de spin-off van de populaire serie ‘The vampire diaries’*. Drie leden van de originele 

vampierenfamilie Mikaelson – Klaus Elijah en zus Rebekah – keren terug naar de stad New Orleans. 

Tijdens de afwezigheid van de machtige familie Mikaelson heeft Klaus’ protegé Marcel de macht in 

de stad overgenomen. Maar de Mikaelsons willen de macht weer teruggrijpen door Marcel te doden. 

Dit gaat niet zonder slag of stoot, want ook onderling zijn de familieleden verdeeld over de 

machtsovername. 
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Orphan Black (2 seizoenen 2014)      science fiction 

Sarah, een kleine crimineel die op straat leeft, ziet op een treinperron een vrouw die sprekend op 

haar lijkt. Wanneer deze vrouw even later zelfmoord pleegt door voor de trein te springen, neemt 

Sarah haar tas mee. Aanvankelijk wil ze alleen het geld van de vrouw stelen, maar dan besluit ze haar 

identiteit aan te nemen. Zo raakt ze betrokken bij een samenzwering rond gekloonde vrouwen, 

waardoor haar leven gevaar loopt. Intussen probeert ze ook de voogdij terug te krijgen van haar 

eigen zevenjarige dochtertje. 

 

  

Outlander (2 seizoenen 2015-2016)    romcom, historisch 

Brits-Amerikaanse dramaserie, gebaseerd op de Reiziger-cyclus* van de Amerikaanse schrijfster 

Diana Gabaldon. In 1945 is de Engelse verpleegster Claire Beauchamp Randall met haar man, die ze 

vanwege haar werk aan het front jaren niet gezien heeft, op reis door Schotland. Via een magische 

steencirkel belandt ze in het jaar 1743, ten tijde van de strijd tussen de Engelsen en de Schotse 

onafhankelijkheidsstrijders. Ze wordt verliefd op de Schotse Highlander Jamie Fraser, die een vete 

heeft met de sadistische Engelse 'Redcoat' Jonathan 'Black Jack' Randall, een verre voorvader van 

haar twintigste-eeuwse echtgenoot. Samen met Jamie probeert ze de noodlottige Slag bij Culloden te 

voorkomen. Een historische serie over liefde, seks, romantiek, spanning en fantasy, met een 

prachtige aankleding en schitterende landschappen. 

  

Pablo Escobar (2 seizoenen 2015-2016)     misdaad, drugs 

Er is al veel gezegd en geschreven over Pablo Escobar en wat hij deed, maar we hebben nog niet 

gezien hoe het gebeurde. Van zijn eerste deal, de intieme details van zijn criminele leven, zijn relaties 

met partners en zijn moeder tot zijn over-the-top persoonlijkheid. Hij stak grenzen over, bedacht 

nieuwe smokkelroutes, door hem explodeerde de vraag naar cocaïne in de Verenigde Staten en 

Europa, hij creëerde het Medellín kartel. Als leider van het Medellín kartel was hij verantwoordelijk 

voor de dood van meer dan 4000 mensen. Hij was een van de rijkste criminelen ooit, zijn vermogen 

werd geschat op 9 miljard dollar. Alleen een vast beraden overheid en een elite team konden 

uiteindelijk door zijn leger van beveiliging dringen en een einde brengen aan zijn schrikbewind. 
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Peaky blinders (3 seizoenen 2014-2016)    misdaad, historisch 

Eerste seizoen van een hoog geprofileerd Brits gangsterdrama (BBC, 2013), dat zich afspeelt op de 

wetteloze straten van Birmingham net na de Eerste Wereldoorlog in 1919. De 'peaky blinders' zijn de 

petten met ingebouwde scheermesjes, die de leden van een gevreesde straatbende dragen. De 

bende probeert zijn werkgebied (afpersing, illegale weddenschappen) uit te breiden met 

wapenhandel, wanneer er geweren vermist raken in de lokale wapenfabriek. Voor de levendige, 

duistere en verleidelijke wereld van Birmingham haalde men de inspiratie bij HBO. 

  

Penny dreadful (3 seizoenen 2015-2017)     horror 

De serie speelt zich af in Victoriaans Londen waar bekende griezels uit de horrorscene langskomen, 

zoals Dorian Gray, Abraham van Helsing, Victor Frankenstein en Jack the Ripper. De titel van de serie 

verwijst naar de goedkope horrorverhaaltjes die in de negentiende eeuw erg populair waren onder 

de arme bevolking van Londen. In seizoen 1 zoekt Sir Malcolm Murray naar zijn dochter die ontvoerd 

is door een vampierachtig wezen. Tijdens zijn zoektocht krijgt hij hulp van zowel de vriendin van zijn 

dochter, als een speciaal team bestaande uit vier excentriekelingen. 

 

Poldark (1 seizoen 2016)      romantiek, historisch 

Het is inmiddels 1794, en de Franse Revolutie begint ook zijn schaduw over Cornwall te werpen. 

Intussen krijgt Ross Poldark weer te maken met genoeg persoonlijke strubbelingen. Hij doet er alles 

aan om Nampara te herbouwen en zijn relatie met Demelza te redden. Maar de zwangerschap van 

Elizabeth blijft hen achtervolgen. Daarbij komen er telkens nieuwe mensen aan in de ruige havens 

van Cornwall, die elk zo hun eigen conflicten met zich meebrengen voor de inwoners van de regio. 
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Prey (2 seizoenen 2015-2016)       thriller 

Driedelige Britse politiethriller (2014) van de zender ITV over een politieagent die verdacht wordt van 

moord op zijn vrouw, ontsnapt uit een arrestatiewagen en op de vlucht slaat, terwijl hij probeert uit 

te zoeken wat hem overkomen is. Een soort 'Fugitive' waarin Harrison Ford schitterde. 

 

Principal, The (1 seizoen 2016)     geweld, school 

Geschiedenis leraar Matt Bashir wordt gepromoveerd tot directeur van een beruchte gewelddadige 

jongensschool in een buitenwijk van Sydney. Zijn radicale aanpak zorgt ervoor dat hij in een conflict 

verzeild raakt dat zijn privé-leven op een gevaarlijke manier blootstelt. Net wanneer het erop lijkt dat 

hij vooruitgang boekt wordt een 17-jarige leerling dood op het schoolterrein aangetroffen. 

   

Rectify (3 seizoenen 2015-2017)     ex-gedetineerden 

Amerikaanse thrillerserie met in de hoofdrol Aden Young als Daniel Holden die op 18-jarige leeftijd 

ter dood veroordeeld werd voor de verkrachting en moord op zijn 16-jarige vriendin. Negentien jaar 

brengt hij door in de dodencel, waar hij zich voorbereidt op de dood. Door nieuw DNA-

bewijsmateriaal komt hij op vrije voeten. Het is lastig om te wennen aan zijn nieuwe leven in een 

klein stadje in Georgia, aan zijn (nieuwe) familie en kennissen die hem vaak met argwaan bekijken. 

Als blijkt dat er in het politieonderzoek fouten zijn gemaakt en er mensen belang hebben bij zijn 

schuldig zijn, gaat hij op zoek naar de ware toedracht. 
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Reign (3 seizoenen 2015-2016)      historisch 

Historische dramaserie over het leven van de Schotse koningin Mary Stuart (1542-1587). Mary groeit 

op in een klooster, waarna ze naar het Franse hof wordt gestuurd om haar verloofde, prins Frans II, 

te leren kennen en zich de hofcultuur eigen te maken. Dit gaat gepaard met veel intriges, seks en 

moord. Mary moet zich staande houden als tiener en koningin, maar ondertussen kan ze niemand 

aan het hof vertrouwen. 

   

Ripper Street (4 seizoenen 2013-2016)    historisch, detective 

Een misdaadserie van de BBC die zich afspeelt in de Londense wijk Whitechapel in 1889, een half jaar 

na de geruchtmakende moorden door 'Jack the Ripper'. Whitechapel is een armoedige en 

dichtbevolkte wijk, met fabriekjes, pubs, bordelen en eethuisjes, waar een politie-eenheid onder 

leiding van inspecteur Edmund Reid de veiligheid moet bewaken en moorden onderzoeken. Reid 

wordt geholpen door zijn trouwe assistent Bennett Drake en door Homer Jackson, een Amerikaanse 

medisch en forensisch deskundige met een duister verleden. 

 

Safe house (1 seizoen 2017)      detective 

Nadat onder zijn hoede een getuige is doodgeschoten, besluit voormalig politieman Robert samen 

met zijn vrouw Katy een bed & breakfast in het Engelse Lake District te beginnen. Maar als zijn 

vroegere collega en vriend Mark hen vraagt of ze de B&B beschikbaar willen stellen voor een 

opgejaagde familie, stemt Robert hiermee in. Uit compassie voor de familie, maar vooral omdat hij 

zijn fouten uit het verleden wil goedmaken. Al snel blijkt hun vluchthuis toch niet zo veilig als 

gedacht. Niet voor de familie en zeker niet voor Robert... 

  

Sandhamn murders, The (2 seizoenen 2013-2016)   detective 

Zweedse misdaadserie naar de boeken van Viveca Sten. Hoofdpersoon is Thomas Andreasson, een 

rechercheur die na een persoonlijk drama weer aan het werk gaat. Hij wordt te werk gesteld op 

Sandhamn, een idyllisch eiland dat tot de archipel voor de Stockholmse scherenkust behoort en dat 
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hij goed kent. In zijn eerste zaak is in zee een lijk gevonden, gewikkeld in een visnet. Andreasson 

wordt bij het onderzoek geholpen door zijn jeugdvriendin Nora Linde, die samen met haar man een 

zomerhuis bezit op het eiland. Na het eerste lijk worden nog twee andere gevonden, er lijkt een 

verband te bestaan. 

  

Saving hope (3 seizoenen 2015-2016)   ziekenhuizen, paranormale 

Alex Reid is chirurg in het (fictieve) Hope Zion Hospital in Toronto waar haar verloofde, Charles 

Harris, ook als chirurg werkt. Door een auto-ongeluk raakt Charles in coma, waarna hij als geest door 

zijn eigen ziekenhuis zwerft en contact kan leggen met andere patiënten op de grens van leven en 

dood. Alex zet zo goed mogelijk haar leven voort, ze krijgt te maken met diverse patiënten met 

lastige medische problemen, maar ook met Joel Goran, een nieuwe collega en haar vroegere 

geliefde. 

 

Shannara Chronicles (1 seizoen 2016)      fantasy 

Duizenden jaren na de ondergang van onze beschaving is de wereld verdeeld in de Vier Landen, 

bewoond door elven, dwergen, trollen, gnomen en mensen. Aan het hoofd staat de Shannara 

familie, die met oeroude magie de vrede bewaart en door middel van de elvenboom de Ellcrys 

iedereen beschermt tegen de demonenwereld. Wanneer de Ellcrys stervende is, komen 

langzamerhand de duistere krachten vrij uit hun jarenlange gevangenschap. De enigen die het 

groeiende kwaad kunnen tegenhouden zijn Amberle, een jonge elvenprinses, Wil, half-mens half-elf 

en de enige afstammeling van de Shannara familie en Eretria, een menselijke dief. Samen beginnen 

ze aan een haast onmogelijke missie om de wereld te redden… 

  

Sleepy hollow (3 seizoenen 2014-2016)      horror 

Horror-fantasy-serie van FOX, gebaseerd op het korte verhaal 'The Legend of Sleepy Hollow' van 

Washington Irving uit 1820. 1781 sneuvelt Ichabod Crane in de Amerikaanse 

onafhankelijkheidsoorlog nadat hij zelf een Brits ruiter onthoofde. Die ruiter blijkt de Dood zelve te 

zijn, een van de vier Apocalyptische ruiters. Het bloed van de twee stervenden vermengt zich, 
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waardoor ook hun lot aan elkaar verbonden wordt. In 2013 is de Dood weer opgestaan, waardoor 

ook Crane weer tot leven komt. Hij belandt op het politiebureau van Sleepy Hollow en komt in 

contact met agente Abbie. Als haar partner na een oproep door een hoofdeloze ruiter wordt gedood, 

weet Abbie dat Crane geen vliegende gek is. De cocktail van gekende sprookjes, legendes en mythes 

op smaak gebracht met spitsvondige humor en sfeervolle vormgeving sloeg erg aan. 

 

Springvloed (1 seizoen 2016)       detective 

Naar het eerste deel van de succesvolle Rönning & Stilton reeks van Zwedens meest gevierde en 

bekroonde schrijversduo Cilla & Rolf Börjlind. Van de makers van The Bridge.990. In het licht van de 

volle maan wordt een sadistische moord gepleegd op het Zweedse eiland Nordkoster. 25 jaar later is 

de zaak nog steeds onopgelost. Olivia Rönning, politieagente in opleiding, krijgt de zaak toegewezen. 

Al snel realiseert ze zich dat ze op zoek moet naar hoofdcommissaris Tom Stilton, die destijds het 

onderzoek leidde. Er is alleen één probleem – hij lijkt van de aardbodem te zijn verdwenen. Stilton 

blijkt dakloos te zijn geworden en wil niet herinnerd worden aan zijn oude leven of een oude, 

onopgeloste zaak. Toch ontstaat een eigenaardige vriendschap tussen de twee. Samen komen ze 

steeds een stapje dichter bij de oplossing van de moord… 

 

Strain, The (2 seizoenen 2015-2016)      vampiers 

Amerikaanse horrorserie (2014) over een virale epidemie die mensen in vampiers verandert. Het 

verhaal volgt het team van Dr. Ephraim Goodweather, hoofd van de 'Disease Control Canary Team in 

New York City'. Hij wordt opgeroepen om deze mysterieuze uitbraak te onderzoeken. Het lijkt een 

hopeloze missie. Het virus is niet te stoppen en de niet geïnfecteerde mensen moeten oorlog gaan 

voeren om te overleven. Het verhaal is geschreven door Guillermo del Toro en Chuck Hogan en 

verscheen eerst in boekvorm (The strain trilogy, vertaald als De meester). 

 

Strike back (1 prequel + 4 seizoenen 2013-2016)     thriller 

Gebaseerd op het boek van Chris Ryan. Twee leden van het supergeheime inlichtingendienst Section 

20 reizen de hele wereld over om de levensgevaarlijke terrorist Latif op te sporen. Latif wil 
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massavernietigingswapens gebruiken voor een aanval op de hele wereld. Michael Stonebridge, een 

keurige huisvader, is een Britse sergeant van een antiterrorisme eenheid en Damien Scott, een 

schuinsmarcheerder, is een Amerikaan die uit het leger is geschopt tijdens de Irak-oorlog. 

 

Tessa (1 seizoen 2016)        onderwijs 

Tessa is een rebelse, politiek incorrecte lerares op de middelbare school. Ze rookt op de meisjes-wc, 

doet het met de rector en zegt iedereen precies waar het op staat. Haar gedrag leidt tot grote 

hilariteit onder de leerlingen maar oogst weinig begrip bij de ouders. 

 

Thicker than water (2 seizoenen 2014-2016)     familiedrama 

De drie volwassen kinderen van pensionhoudster Anna-Lisa Waldemar worden door hun moeder 

gevraagd naar het ouderlijk huis te komen. Ze hebben elkaar al in geen jaren gezien en krijgen van 

hun moeder een speciale boodschap mee, wat meteen ook een afscheid inhoudt, want vlak daarna 

vinden ze een afscheidsbrief en haar levenloze lichaam. De laatste wens van hun moeder was een 

harmonieuze hereniging van de kinderen en de gezamenlijke zorg voor het pension. Wat op papier 

een mooie wens is, blijkt in de praktijk niet makkelijk. Nu de drie Waldemars weer samen moeten 

werken, komen de onderlinge spanningen van vroeger weer naar boven. Vooral de ooit verdwenen 

vader speelt daarin een grote rol. 

 

Trapped (1 seizoen 2016)      detective 

Kort nadat een ferry de haven van het IJslandse dorpje Seydisfjördur binnenvaart, spoelt een 

verminkt lijk aan. Politie-inspecteur Andri vermoedt dat de dader aan boord is en probeert halsstarrig 

alle passagiers aan boord te houden. Wanneer diezelfde dag een hevige sneeuwstorm aan land 

komt, is de situatie niet langer houdbaar. Niemand kan het dorp nog in of uit – ook de moordenaar 

niet. Alle inwoners worden opeens verdachten, maar ze zijn ook allen in gevaar… 
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Under the dome (3 seizoenen 2015-2016)     thriller 

Wat doe je als er ineens een mysterieuze koepel over de stad valt, die alle inwoners afsluit van de 

buitenwereld? Maak het mee in de nieuwe hitserie Under The Dome, gebaseerd op de gelijknamige 

bestseller van Stephen King! De ‘dome’ die over het stadje Chester’s Mill valt is ondoordringbaar en 

niemand kan er in of uit. De inwoners proberen te overleven in de barre post-apocalyptische 

omstandigheden waarin zij terecht zijn gekomen en zijn op zoek naar verklaringen voor deze 

mysterieuze gebeurtenis. 

 

Unforgotten (1 seizoen 2016)       detective 

In een leegstaand gebouw worden de stoffelijke resten van een jonge man aangetroffen. Politie-

inspecteur Cassie Stuart en haar partner Sunil Khan onderzoeken de zaak. De dode blijkt ene Jimmy 

Sullivan te zijn, een dakloze jongen die in 1976 werd vermoord toen het gebouw nog in gebruik was 

als opvanghuis. Uit Jimmy’s dagboek komen vier mogelijke verdachten naar voren: een respectabele 

dominee, een prominent ondernemer, een gedreven jongerenwerkster en een gehandicapte man 

wiens vrouw dement begint te worden. De vier hebben allemaal iets te verbergen en in de loop van 

het politieonderzoek komen er steeds meer leugens aan het licht. Familie en vrienden van de 

verdachten zijn geschokt: wat weet je eigenlijk van de mensen die je het dierbaarst zijn? En welke 

geheimen houden ze erop na? 

 

Veep (4 seizoenen 2013-2016)      politiek, humor 

In het centrum van de politieke macht in Washington bevindt zich vice-president Selina Meyer die 

voortdurend bezig is politieke brandjes te blussen waarbij de politieke inhoud volledig naar de 

achtergrond verdwenen is. In haar kielzog heeft zij een stel incompetente hielenlikkers. 
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Young pope, The ( 1 seizoen 2016)    katholicisme 

De nieuwste Sorrentino is een serie! Na La Grande Bellezza en Youth gooit de Oscarwinnende 

regisseur Paolo Sorrentino hoge ogen met The Young Pope, een tiendelige tv-serie. Lenny Belardo 

alias Pius XIII, wordt de eerste Amerikaanse paus binnen de Katholieke Kerk in de geschiedenis. 

Belardo is complex en onvoorspelbaar. Hij is aartsconservatief, maar bezit ook een enorme empathie 

voor de zwakken en de armen. Onbevreesd voor de gevolgen, gebruikt hij zijn macht in een 

hardnekkige strijd tegen de hovelingen van het Vaticaan. 


