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Naar de succesvolle boeken van Simone van der Vlugt

Endemol Shine Nederland produceert nieuwe
dramaserie Lois voor AVROTROS

De succesvolle thrillerreeks over rechercheur Lois Elzinga van bestseller auteur

Simone van der Vlugt vormt de basis voor de nieuwe dramaserie Lois. De

driedelige reeks, die in het najaar van 2018 te zien is bij AVROTROS op NPO 1, is

elke aflevering gebaseerd op een deel uit deze trilogie. De serie wordt

geproduceerd door Endemol Shine Nederland.

De succesvolle boeken Aan niemand vertellen (2012), Morgen ben ik weer thuis (2013) en

Vraag niet waarom (2014), uitgegeven door Ambo Anthos, vormen de basis van deze serie. De

opnames staan gepland voor februari 2018 en spelen zich voornamelijk af in Alkmaar, de

thuisbasis van hoofdpersonage Lois. Binnenkort worden de hoofdrollen bekendgemaakt.

⏲



Na de verfilming van De Reünie is dit voor Van Der Vlugt de eerste dramaserie geïnspireerd op

haar boeken. Er zijn in totaal 340.000 exemplaren van de boekenreeks verkocht. Lois wordt

geregisseerd door Lourens Blok (Vechtershart, Nieuwe Buren) en geschreven door Thomas van

der Ree (Smeris, Riphagen).

“Ik vind het geweldig en een eer dat de AVROTROS en Endemol Shine
Nederland een nieuwe dramaserie maken geïnspireerd op mijn trilogie over
rechercheur Lois Elzinga. Ook al ben ik nauw betrokken bij de totstandkoming
van het script, het blijft spannend hoe aan het verhaal en Lois gestalte wordt
gegeven. Ik kan niet wachten tot ik haar op de buis zie.”
— Simone van der Vlugt: auteur

De serie is met 90 minuten speeltijd per aflevering uniek in de Nederlandse dramawereld. In

het buitenland heeft dit format zich al vaker bewezen met grote successen als BBC series

Sherlock Holmes en Wallander.

https://endemolshinenl.pr.co/images/263883


Nieuwe serie naar boeken Simone van der Vlugt
 Source: telegraaf.nl

Nieuwe serie naar boeken Simone van der Vlugt 0 30
 Source: rtlnieuws.nl

Driedelige serie naar boeken Simone van der Vlugt
 Source: nu.nl

AVROTROS maakt tv-serie naar boeken van Simone van der Vlugt
 Source: televizier.nl

In ‘t najaar van 2018 te zien: de dramaserie LOIS (gebaseerd op de boeken
van Simone van der Vlugt)

 Source: www.scriptgirl.nl

Nieuwe dramaserie Lois bij AVROTROS
 Source: broadcastmagazine.nl
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Nieuwe dramaserie LOIS naar succesvolle boeken van Simone van der Vlugt
 Source: dutchradioblog.blogspot.nl

Nieuwe dramaserie LOIS naar succesvolle boeken van Simone van der Vlugt
 Source: dutchradioblog.blogspot.nl

OVER ENDEMOLSHINE NEDERLAND

Over EndemolShine

Als grootste onafhankelijke producent ontwikkelt EndemolShine Nederland videocontent voor elk platform, in elk
genre en voor iedereen. De organisatie staat voor creativiteit en kwaliteit en is als marktleider in Nederland
afzender van talloze hits, zoals GTST, Hunted, The Wall, All You Need Is Love, Ik Vertrek, Big Brother,
Miljoenenjacht, dramaseries als De 12 van Oldenheim en LOIS en de YouTube-hits Legends of Gaming, edivisie
en Challenges Cup. Tevens is EndemolShine Nederland als grootste sportproducent verantwoordelijk voor de
voetbalkanalen van FOX en de Eredivisie. Onder de paraplu van het bedrijf vallen de Nederlandse
productiebedrijven Simpel Media, NL Film, TVBV en Human Factor. EndemolShine Nederland is onderdeel van
EndemolShine Group: ‘s werelds grootste onafhankelijke producent van televisie- en digitale content. De
organisatie omvat meer dan 120 productiebedrijven in 23 landen en biedt een ongeëvenaard creatief en
productioneel netwerk, waarin alle creatieve ideeën, productie expertise en know-how worden gedeeld.
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