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inds vorige week telt
Vlaanderen een nieuwe
zender en enkele BV's
krijgen daardoor een eigen
programma in de schoot geworpen. Naast ex-Miss België
Stéphanie Meire en voormalig
'Big Brother'-kandidaat Kurt
Willem is ook Seka Dobric, de
vorige'Mrs Globe Belgium, één
van hen. Seka heeft vanaf deze
week haar eigen praatshow op
MENTI~
.
'In '3 missen en een beest' laat
ik me als gastvrouw bijstaan
door twee andere missen', zegt
Seka. 'Samen interviewen we
een BV. De titel vind ik heel
leuk, want die verwijst met een
knipoog naar 'Beauty & The
Beast'. De missen zijn de beauty's en de BV is dan the beast.
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Het wordt een uitgebreid gesprek van bijna 50 minuten met
vooral pittige vragen.'
Het gaat om de eerste tv-opdracht van Seka. 'En daar ben
ik heel blij mee. Tijdens het jaar
dat ik miss was, is er wel wat
misgelopen en ik heb nu het
gevoel dat men mij niet kent
zoals ik echt ben. Ik wil met
deze opdracht tonen wat ik in
mijn mars heb en dat ik meer
ben dan alleen maar mooie
looks. Ik ben licentiate Engels
en literatuur en spreek naast
Nederlands ook Frans, Italiaans,
Bosnisch en Duits.'
MENTIv is te zien op de nieuwe
zender Stories en die is te bekijken via kanaal 40 van Telenet
Digitaal TV en Coditel. Zoals de
twee openbare zenders Canvas

en Ketnet hetzelfde kanaal delen, zo stelt ook Stories dagelijks zendtijd ter beschikking
aan MENTtv. MENTIv bestaat
sinds vorige week en de naam
verwijst naar de samentrekking
van Muziek en ENTertainment.
Voo.r Seka komt deze presenteeropdracht niet uit de lucht
gevallen. 'Tijdens mijn missjaar
heb ik vaak samengewerkt met
de ploeg achter MENTIv, dat
toen nog S-Televisie heette. Die.

samenwerking verliep vlot.
Vandaar dat de tv-makers aan
mij dachten toen ze op zoek
gingen naar nieuwe gezichten.
Ik ben heel blij met deze kans.
Ik denk wel dat ik dit aankan, ./
want van een interview met
een BV verwacht je niet meteen dat het een filosofisch debat wordt, hé? Trouwens, zowel
een filosofisch debat als een
leuk gesprek met een BV durf
ik aan.'.

Gerard Joling ontsnapt

aan de dood

Gerard Joling heeft de dood in de ogen gekeken. De
zanger, die onlangs nog met Koen Wauters de finale
'K2 zoekt K3' presenteerde, moest op het exotische
. eiland Curaçao optreden. Vlak na zijn show stortte
het podium volledig in. Het gevaarte was voor een
deel in de branding van Mambo. Beach gebouwd,
maar door de sterke zeestroming werd een deel van
'de stelling meegesleurd, waardoor alles in elkaar
zakte. Ook de ijzeren balken die boven het podium hingen, kwamen naar beneden. 'Ik heb echt mazzel gehad, want als ik nog op het podium had gestaan toen
het instortte, dan was ik er nu niet meer', zei de zanger achteraf.
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