Programma Brabants Bont rechtstreeks
vanaf Margriet Winter Fair
Het gezelligste kijk- en luisterprogramma Brabants Bont komt
rechtstreeks vanuit de Brabanthallen in Den Bosch
SON, 15 NOVEMBER 2017

Omroep Brabant is van vrijdag 17 t/m donderdag 23 november aanwezig op de
Margriet Winter Fair. Op werkdagen wordt het programma Brabants Bont rechtstreeks
vanaf de beursvloer uitgezonden.
Elke werkdag van 10.00 tot 13.00 uur maken Koen Wijn en Arianne de Jong vanaf locatie
rechtstreeks televisie en radio. Brabants Bont is een programma wat tegelijkertijd op televisie
en radio te volgen is. Vaste gasten schuiven aan, niet in de studio van Omroep Brabant in
Son, maar bij de tijdelijke, warme, winterstudio in de Brabanthallen in Den Bosch. Bezoekers
van de Margriet Winter Fair kunnen zien hoe het er achter de schermen aan toe gaat bij het
maken van een radio- en televisieprogramma.

Brabants Bont
Brabants Bont is het allerleukste kijk- en luisterprogramma van Omroep Brabant. De
uitzending staat volledig in het teken van alles wat Brabant zo mooi en interessant maakt.
Leuke gasten, interessante gesprekken én heel veel gezelligheid! De twee presentatoren

spreken wekelijks onder andere met een vaste dierenarts, tuinman en huisarts en elke
vrijdag worden luisteraars en kijkers verwend door Francis Kuijk, bekend van Heel Holland
Bakt. Francis vertelt in de studio hoe we de lekkerste dingen op tafel kunnen toveren.
Brabants Bont staat voor gemoedelijkheid, gezelligheid, warmte, betrokkenheid, positiviteit
en trots. De slogan van Omroep Brabant ‘Het gevoel van hier’ sluit naadloos aan bij het
programma. Met de aanwezigheid van Brabants Bont op de Margriet Winter Fair wil de
omroep dit gevoel direct overbrengen. Koen en Arianne gaan hun uiterste best doen om
kijkers, luisteraars en bezoekers mee te nemen in ‘Het gevoel van hier’.
Na de rechtstreekse uitzending geven Koen en Arianne de workshop ‘Schuif aan bij
Brabants Bont’. Bezoekers krijgen de kans om in de winterstudio hun eigen video op te
nemen en aandacht te vragen voor iets bijzonders, bijvoorbeeld een mooie hobby, een goed
doel of het promoten van hun eigen dorp.
Weekendradio
Op zaterdag en zondag presenteert Hilde de Bresser haar radioprogramma Lekker
Weekend! Een ontspannen radioprogramma voor alle Brabanders. Het programma wordt
rechtstreeks vanuit de Margriet Winter Fair uitgezonden van 09.00 tot 12.00 uur.
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