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Bedrijfsvideo Laten maken?

Bedrijfsfilm op maat

De Filmfirma biedt bedrijfsvideo, animatie en uitlegvideo aan voor bedrijven.

�lm�rma.be OPENEN

TV-TIPS

Humo’s kijktips voor zondag 22 augustus

Unit stills photography Stan & Ollie Beeld Aimee Spinks

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden,
gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en

middelgrote scherm.

REDACTIE
ZONDAG 22 AUGUSTUS 2021

‘Stan & Ollie’
iopic ‘Stan & Ollie’ brengt twee sterren uit een vervlogen tijd weer tot
leven: Stan Laurel en Oliver Hardy. In de volksmond: den dikken en
den dunne. Acteurs Steve Coogan en John C. Reilly vertolken met
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B verbluffende precisie de hilarische performances én de
kleine maniertjes van het duo. Een komedie met een
melancholisch randje, over twee oude vrienden met
bolhoeden die elkaar steunden, ondanks de wrevel en de
teloorgang, door dik en dun.

Om 23.30 uur op NPO2

‘Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes’
Dennis Nilsen is één van de ergste seriemoordenaars uit de Britse
geschiedenis. Nilsen is verantwoordelijk voor de dood van minstens
twaalf jonge mannen, die hij meelokte naar zijn flat en vermoordde: de
lichamen hield hij nog een paar weken bij om onder meer samen tv te
kijken. Na zijn arrestatie begon hij met een bandopnemer zijn
levensverhaal op tape te zetten. Die opnames – meer dan 250 uur in
totaal – vormen de basis voor deze true crime-documentaire.

Nu op Netflix

‘Modern Love’
Romantische serie gebaseerd op een rubriek over relaties in The New
York Times. Twee jaar na het, redelijk ontvangen, eerste seizoen, heeft
Amazon nu een tweede seizoen uitgebracht, met daarin onder meer
Kit ‘Jon Snow’ Harrington, met wie u hier een groot persoonlijk
interview kunt lezen.

Nu op Amazon Prime

‘Plannen voor de toekomst’

Beeld Netflix
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MEER OVER  KUNST, CULTUUR EN ENTERTAINMENT  MASSAMEDIA  KUNST EN ENTERTAINMENT  TELEVISIE  
STAN & OLLIE  AMAZON  AMAZON PRIME  CANVAS  REDACTIE

Documentaire waarin architect, kunstenaar en orbanist Luc Deleu
samen met zijn medewerkers bij T.O.P. office terugblikt op meer dan
een halve eeuw architecturaal en stedenbouwkundig onderzoek. Al
jaren voor ‘duurzaamheid’ en ‘ecologisch bouwen’ belangrijke
begrippen werden, onderzocht T.O.P. office hoe je op een intelligente
en verantwoordelijke manier kunt bouwen.

Om 21.50 uur op Canvas

‘ET’
Láát het niet om nog eens te kijken: deze klassieker van Steven
Spielberg valt niet kapot te krijgen, én E.T. kan het royaltygeld goed
gebruiken om zijn intergalactische telefoonrekening af te betalen. U
krijgt zelfs tweemaal de kans: zondagavond in stilte,
maandagvoormiddag met de kids.

Om 20.30 uur en morgen om 11.20 op VTM 4

ZORG DAT U DANKZIJ HUMO
GEEN ANDERE ONZIN KIJKT!

NIEUWSBRIEF

Wil je elke week de Humo Kijkt nieuwsbrief van Humo ontvangen via e-mail?

Vul uw e-mailadres in

 Ja! Ik wil die nieuwsbrief

UW GIDS VOOR TV, SERIES EN FILMS
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1 ‘Heeft Tom Lenaerts de kritiek op ‘Twee zomers’ ook niet een beetje over zichzelf
afgeroepen?’

2 ‘Ik heb een open relatie en ben benieuwd waar het naartoe gaat’

3 ‘De opnames van ‘Taboe’ bleken de druppel. Twee maanden later was ik vel over been’

4 ‘Ik dacht echt: dit is het stuk te veel. Ik had moeten stoppen op mijn hoogtepunt’

5 Kronkelen en kreunen: dit zijn de meest broeierige seksscènes uit de filmgeschiedenis

MEEST GELEZEN 

TELEVI SIE ★☆☆☆☆

Pijnlijk: met het rampzalige ‘The Book of
Bobba Fett’ maakt Disney het ‘Star
Wars’-universum tot een lachertje
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https://www.humo.be/tv/pijnlijk-met-het-rampzalige-the-book-of-bobba-fett-maakt-disney-het-star-wars-universum-tot-een-lachertje~bdc32769/
https://www.humo.be/meningen/heleen-debruyne-heeft-tom-lenaerts-de-kritiek-op-twee-zomers-ook-niet-een-beetje-over-zichzelf-afgeroepen~b26783d1/
https://www.humo.be/tv/tom-vermeir-ik-heb-nu-voor-het-eerst-een-open-relatie-ik-ben-benieuwd-waar-het-naartoe-gaat~b90b7646/
https://www.humo.be/tv/de-opnames-van-taboe-bleken-de-druppel-twee-maanden-later-was-ik-vel-over-been~b0fb5031/
https://www.humo.be/nieuws/sien-eggers-ik-heb-echt-gedacht-dit-is-het-stuk-te-veel-ik-had-moeten-stoppen-op-mijn-hoogtepunt~bfdf1b28/
https://www.humo.be/tv/dit-zijn-de-meest-broeierige-seksscenes-uit-de-filmgeschiedenis~b86a1dce9/
https://www.humo.be/best-gelezen
https://www.humo.be/tv/bockie-de-repper-is-in-dat-eet-dan-gelukkig-zijn-op-vtm-2-een-plussizemodel-voor-jovialiteit-en-zelfspot~be0c9727/
https://www.humo.be/
https://www.humo.be/editie/vandaag
https://www.humo.be/gids
https://www.humo.be/search
https://www.humo.be/menu


16-02-2022 13:23 Humo’s kijktips voor zondag 22 augustus | Humo

https://www.humo.be/tv/humo-s-kijktips-voor-zondag-22-augustus~b891211f/ 5/7

TELEVI SIE ★★★½☆

Bockie De Repper is in ‘Dat eet dan
gelukkig zijn’ op VTM 2 een

plussizemodel voor jovialiteit en
zelfspot

TELEVI SIE ★★½☆☆

Halverwege ‘Anne+: De Film’
kwamen we plots terecht in een

debat over genderexpressie en het
gebruik van voornaamwoorden
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REAGEREN OP EEN ARTIKEL, UW MENING VENTILEREN OF EEN VERHELDEREND INZICHT
DELEN MET DE WERELD

Algemeen

Contacteer HUMO
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Cookiebeleid

Cookie-instellingen

Wedstrijdreglement

Service

GA NAAR OPEN VENSTER

VIDEO 'EEN ECHTE JOB'

‘Het ging zo snel, in twee uur was
ze weg.’ Bekijk hier de getuigenis

van Stefaan Degand over het
plotse overlijden van zijn vrouw

MEER TV
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