Bijlage 4
Programma-aanbod Via Cultura
- Via Cultura Live. Wekelijks. Radio en TV panelgesprekken of debat afgewisseld met live acts op de
donderdagavond 20.00-22.00 uur.
- Via Cultura Weekendmagazine. Wekelijks. Radio en TV programma op vrijdagochtend live
van 09.00-10.00 uur, daarna herhalingen.
- Via Cultura Zomereditie. Radio en TV marathoninterviews op de donderdagavond in juli/augustus.
- Volgspot Drechtstreek. Maandelijks. Radio en TV programma met publiek dat informatie geeft
over het theaterprogramma in Dordrecht en de regio, maandelijks op de woensdagavond.
- Wijkwandeling. Maandelijks. Wijkportret van circa 20 tot 30 minuten, daarna herhaling.
- Via Forza. Tweewekelijks. Radio en TV portret van een bijzondere Dordtenaar/ organisatie
van 20 tot 30 minuten, daarna herhaling
- PIT! Tweewekelijks. Radio en TV jongerenprogramma over de lokale politiek, op dinsdagavond,
duur: 25 minuten.
- Poesie. Wekelijks. Educatief en informatief kindertelevisieprogramma i.s.m. poppentheater
Jacobus Wieman.
- Het eiland beeft. Serie. Radio en TV programma i.s.m. een lokale jonge architect over een
locatie (buurt, groot bepalend bouwwerk, plein, stedelijke situatie, enz), die ooit met hoge
ambities en verwachtingen en met 'grootse gebaren' is (her)ontwikkeld en waarvan we nu jaren, decennia later - kunnen zien wat van de toenmalige ambities is overgebleven. Voldoet
de locatie nog steeds aan de ooit zo hooggespannen verwachtingen? Zo ja, wat is er zo
goed? Zo nee - en dat willen we graag, toch, want dan wordt het grappig en leerzaam - wat
ging er fout, waarom werkte het niet?
- Via Cultura – over en uit de wijk! Interactieve talkshows voor en door wijkbewoners, met live
acts uit de wijk en straatinterviews.
- De Uitkijk. Wekelijks. Podcast met gasten die praten over water, data, verleden en toekomst
van Dordrecht. O.a. met oplossingen voor datavraagstukken: gesprekken over waterhoogte,
wind, schepen en vliegtuigen die Dordrecht aan doen, en over duurzaamheid en techniek.
- Bomen op de brug. Wekelijks live radio en TV programma vanuit het brugwachtershuisje op
de Boombrug met als thema ‘hergebruik’ in de breedste zin, duur: 20 minuten.
- Gepresenteerd magazine. Dagelijks, Dosis videoverhalen via radio en tv, web en sociale
media, iedere dag om 18.00 uur, circa 15 minuten.
En nog een aantal nieuwe producties over het cultuuraanbod, waaronder een programma over
Film. We kunnen met onze omroeppartners in de Drechtsteden 43 programma’s waarvan 20 volgens
ICE-norm leveren.

