Al voor het vierde jaar op rij slaan Ketnet en Studio 100 de handen in elkaar voor een
nieuwe editie van Ketnet Musical. De vorige edities, Kadanza, Kadanza Together en
Unidamu, waren regelrechte toppers met in totaal meer dan 125.000 bezoekers,
succesvolle televisiereeksen en diverse Gouden K’s. En nu is er dus Ketnet Musical:
Team U.P.
Na een uitgebreide auditie en een zorgvuldige selectie zijn
uitgekozen om mee te spelen in de nieuwe musical Team U.P., aan de zijde van de
volwassen hoofdrolspelers Goele De Raedt, Sander Gillis en Jolien De Clerck.
Ketnet Musical – Team U.P. gaat op 3 maart 2018 in première. Maar eerst moet in een
reeks tv-programma’s nog worden bepaald welke van de jonge acteurs kans maken op
een sprekende rol. Dat ontdekken de Ketnetters tussen 20 en 30 november, telkens van
maandag tot donderdag om 16.30 en 18.55 u. op Ketnet.

Ketnet Musical: het verhaal
In het topsportinternaat U.P., waar kracht en prestatie hoog in het vaandel staan, is alles
één grote competitie. Wie is de snelste? Wie is de sterkste? Wie is de populairste? Lars,
de zoon van een bekende sporter, komt tegen zijn zin terecht in de school. Niet iedereen
is even blij met zijn komst. En wanneer de directie hem wegens de bekendheid van zijn
vader bevoordeelt, is het hek helemaal van de dam en staat de hele school op stelten.
Team U.P. is een bruisende musical die zowel de sport- als de muziekfanaten zal
bekoren.
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De musical wordt een mix van nummers uit het Studio 100- en Ketnet-repertoire,
aangevuld met een aantal nieuwe nummers.

De volwassen rollen
De volwassen rollen in de musical worden vertolkt door Ketnet-wrapper Sander Gillis, de
ervaren musicalactrice Goele De Raedt en haar jonge collega Jolien De Clerck.
Goele De Raedt (39) studeerde in 2002 af aan het
Conservatorium van Brussel, volgde een zangopleiding aan
het Conservatorium van Gent en schoolde zich bij in
Nederland, Duitsland en New York. Goele was al in tal van
professionele musicalproducties te zien. Momenteel speelt ze
mee in Pippi Langkous . Afgelopen zomer was ze te zien als
Kate in Kiss Me Kate. Vorig seizoen vertolkte ze de rol van
Hedda Hopper in Chaplin. Ze speelde Magda in de Duitse en
Vlaamse versie van Dans der Vampieren en kreeg hiervoor in
2010 de award voor beste vrouwelijke bijrol. In 2004 won ze
de Vlaamse Musicalprijs voor aanstormend talent en in 2006
de prijs voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Beauty
and the beast.
Ze is daarnaast actief als theateractrice en speelde gastrollen in Vlaamse televisieseries
als Albert I, Thuis, Mega Mindy, Wittekerke en Familie. Goele is ook artiestencoach en
vocal coach. Met haar jarenlange ervaring op en naast het podium helpt ze andere
artiesten hun doelen te bereiken.
Goele speelt in Team U.P. de rol van schooldirectrice Conny, een vriendelijk ogende
maar uiterst ambitieuze vrouw. Ze is een voormalig kampioene zevenkamp en heeft nog
altijd dezelfde competitiedrang als vroeger. Alles is voor haar competitie. En dat geeft ze
ook met haar studenten mee. Zij predikt fairplay, maar leeft er zelf niet altijd naar. Ze
gebruikt de sport om mensen te manipuleren. Daarnaast is ze geobsedeerd door haar
eigen schoonheid.
Sander Gillis (25) is de zotste van alle Ketnet-wrappers. Hij
studeerde radio aan het RITS. Sinds 2012 presenteert hij op
MNM. In datzelfde jaar werd hij ook wrapper op Ketnet.
Sindsdien is hij te zien in vele Ketnetprogramma’s en op
Ketnet-evenementen. Hij houdt van gek doen en Bruno Mars,
en was (ooit) goed in hockey.
In Team U.P. speelt hij de rol van Tist, de rechterhand van de
directrice. Tist is altijd opgewekt, maar heel naïef. Hij is een
goedzak, die alles doet voor Conny. Hij is de secretaris,
conciërge, manusje-van-alles van de school. Zelf is hij niet zo
sportief. Maar hij is wel heel erg verliefd op juffrouw Jessica.
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Jolien De Clerck (22) hield al van kleins af veel van dansen,
acteren en musical. Ze zit momenteel in het laatste jaar
Musical van het Koninklijk Conservatorium in Brussel. Ze
speelde mee in diverse schoolproducties, maar Team U.P is
haar eerste echt grote musical.
In Team U.P. speelt zij juffrouw Jessica, de sportlerares van
de school. Ze is jong, superfit en engergiek. Zij kan alle
sporten! En ze geeft haar kennis ook door aan de jongeren
op de school, zodat die ook alsmaar meer gaan uitblinken in
sporten. Ze is streng, maar heeft een goed hart.

Ketnet Musical: Het verloop
Na een voorafgaandelijke selectie werden deze zomer uit meer dan 1200 kandidaten 60
kinderen weerhouden.
Van maandag 6 tot donderdag 16 november (telkens om 16.30 en 18.55 uur) bracht
Ketnet in een achtdelige reeks afleveringen - gepresenteerd door Tatyana Beloy - verslag
uit van het Grote Selectieweekend, waarin de 60 kandidaten konden tonen hoe goed ze
kunnen zingen, dansen, acteren, en uiteraard ook sporten En dat voor de ogen van de
alziende jury: Laura Tesoro, Giovanni Kemper en regisseur Tijl Dauwe. Zij volgden de
kinderen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat om uiteindelijk 24 jonge talenten te
kiezen die zullen schitteren in dé musical van 2018: Team U.P.
Van maandag 20 tot donderdag 30 november (telkens om 16.30 en 18.55 uur)
ontdekken de Ketnetters tijdens een tweede reeks afleveringen - eveneens
gepresenteerd door Tatyana Beloy - wie van de jonge acteurs een sprekende rol krijgt in
Team U.P. en wie deel zal uitmaken van het ensemble. We zien hen aan het werk tijdens
de zang-, acteer- en dansrepetities, en in andere workshops. Ze bereiden zich voor op
de musical, leren de eerste nummers aan en ontmoeten de vrouwelijke hoofdrolspeelster
Goele De Raedt.
Op zondag 10 december is er een grote tv-show van 75 minuten waarin de jonge
castleden volop hun talent kunnen tonen in diverse scènes en dans-battles. Dan
vernemen we ook wie van de kinderen welke rol mag spelen. De show bevat ook een
heleboel extra’s en verrassingen.
Eerder die week, van maandag 4 tot donderdag 7 december, kunnen de Ketnetters in
een vierdelig backstageverslag zien hoe het er achter de schermen aan toe ging tijdens
de repetities en de show zelf. Wie had het meeste zenuwen? Wie is zelfzeker? Wie heeft
welk ritueel voor hij/zij het podium op moet en wat komt er allemaal kijken bij zo’n show?
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En dan is het uitkijken naar de première van Team U.P. op zaterdag 3 maart in het
Plopsa Theater in De Panne. Er zijn voorstellingen in het Plopsa Theater in De Panne (3
en 4 maart), Ethias Theater in Hasselt (7 april), Capitole in Gent (28 en 29 april) Kursaal
Oostende (10 mei) en in de Stadsschouwburg Antwerpen (19, 20 en 21 mei).

Ketnet Musical online
Ook online kan je alles vinden wat je maar wil weten en zien van Ketnet Musical :





Ketnet.be is natuurlijk de place to be voor alle info over de programma’s rond
Ketnet Musical.
Op het YouTube-kanaal van Ketnet Musical staan leuke filmpjes en allerlei extra’s
bij de afleveringen van de tv-programma’s, o.a. vlogs en danstutorials
Voor een snelle update en nieuwtjes is er de Facebookpagina van Ketnet Musical.
Praktische informatie over de zaalshows is dan weer te vinden op
www.ketnetmusical.be
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 Alexanne Vervoort, Westerlo - 16 jaar
 Anke Verhoeven, Hoogstraten - 15 jaar
 Anne-Laure Schoonjans, Affligem – 15 jaar
 Arthur Vets, Keerbergen – 14 jaar
 Célia Arena, Merksem – 12 jaar
 Freek Hannes, Olen – 15 jaar
 Hayley Gratton, Brugge – 15 jaar
 Ian Kerckaert, Sint-Andries – 15 jaar
 Laura Jansegers, Niel – 11 jaar
 Laura Robaeys, Oostende – 16 jaar
 Laute Van de Putte, Erembodegem – 12 jaar
 Luis De Vuyst, Ninove – 16 jaar
 Marie De Landtsheer, Reet – 12 jaar
 Marilyn Bultot, Oostende – 15 jaar
 Marthe Willems, Aarschot – 11 jaar
 Nina Jaenen, Alken – 12 jaar
 Noah Apers, Hemiksem – 11 jaar
 Nono Wauters, Heffen – 11 jaar
 Ruben Dejaegher, Keerbergen – 15 jaar
 Rune Wittouck, Heule – 15 jaar
 Sam Scheipers, Wuustwezel – 10 jaar
 Seppe Cromphout, Meerbeke – 12 jaar
 Seppe Lesenne, Avelgem – 14 jaar
 Wouter Burssens, Dendermonde – 14 jaar
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Woonplaats: Westerlo



Geboortedatum: 29 mei 2001



Hobby’s: jazz, moderne dans,
muziekschool, jeugdkoor, piano,
fotografie



Favoriete film, serie of boek: The
Divergent Series



Favoriete artiest: Adele



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: zingen achter de piano,
koken



Droomberoep : leerkracht of musicalster



Lievelingsdier: giraf



Woonplaats: Hoogstraten



Geboortedatum: 20 maart 2002



Hobby’s: zingen, dansen, mountainbiken,
bakken of koken, afspreken met vrienden



Favoriete film, serie of boek: The Hunger
Games (film)



Favoriete artiest: Laura Tesoro



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: dansen



Droomberoep : danseres



Lievelingsdier: konijn
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Woonplaats: Affligem



Geboortedatum: 30 oktober 2002



Hobby’s: gitaar, musical, zingen, dansen,
zwemmen, dingen doen met vriendinnen,
shoppen, babysitten



Favoriete film, serie of boek: Harry Potter



Favoriete artiest: Bruno Mars



Favoriete sport: zwemmen of
touwtjespringen



Grootste talent: lachen



Droomberoep : psychologe of danseres



Lievelingsdier: kat



Woonplaats: Keerbergen



Geboortedatum: 13 maart 2003



Hobby’s: koken, dingen ontwerpen,
tekenen, hockey



Favoriete film, serie of boek: FC De
Kampioenen en Thuis



Favoriete artiest: Adele



Favoriete sport: hockey



Grootste talent: creativiteit



Droomberoep : architect of artiest



Lievelingsdier: hond
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Woonplaats: Merksem



Geboortedatum: 4 februari 2005



Hobby’s: zingen, dansen, met mijn
vriendinnen lachen, tekenen, fietsen



Favoriete film, serie of boek: Pretty Little
Liars, Ghost Rockers



Favoriete artiest: Adele



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: zingen



Droomberoep : architect



Lievelingsdier: konijn



Woonplaats: Olen



Geboortedatum: 25 oktober 2002



Hobby’s: slagwerk, autoboekjes lezen,
autospotten op grote parkings, met mijn
handen werken, copiloten in rally-auto’s



Favoriete film, serie of boek: De
schippers van de kameleon



Favoriete artiest: Lil Kleine, Boef



Favoriete sport: lopen



Grootste talent: altijd enthousiast zijn



Droomberoep : een garage uitbaten met
sjieke auto’s



Lievelingsdier: niet echt
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Woonplaats: Brugge



Geboortedatum: 19 november 2001



Hobby’s: dansen, acteren, lopen,
kunstschaatsen



Favoriete film, serie of boek: Mathilda /
Gilmore Girls / The summer I turned pretty



Favoriete artiest: Selena Gomez



Favoriete sport: ballet



Grootste talent: zingen



Droomberoep : actrice, danseres,
zangeres



Lievelingsdier: hond



Woonplaats: Sint-Andries



Geboortedatum: 14 januari 2002



Hobby’s: dansen, reizen, op stap gaan
met vrienden, snowboarden, skiën en
turnen



Favoriete film, serie of boek: High School
Musical



Favoriete artiest: Sia



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: discipline, zelfstandig zijn



Droomberoep : Iets waar ik mezelf kan
zijn en verantwoordelijkheid heb



Lievelingsdier: cavia
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Woonplaats: Niel



Geboortedatum: 20 april 2006



Hobby’s: SIMS 3 / 4 spelen, tekenen,
sociale media



Favoriete film, serie of boek: Soy Luna
(Disney Channel) , Just Like Me en de
Harry Potter reeks



Favoriete artiest: LiL Kleine , Shawn
Mendes



Favoriete sport: dansen en schaatsen



Grootste talent: dansen, tekenen



Droomberoep : architect (ingenieur)



Lievelingsdier: hond



Woonplaats: Oostende



Geboortedatum: 23 juli 2001



Hobby’s: omgaan met jonge kinderen, op
reis gaan, afspreken met vriendinnen,
zwemmen en ijsjes eten



Favoriete film, serie of boek: De film
Vaiana, de serie girl meets world en de
boeken van Carry Slee



Favoriete artiest: Beyoncé, Niels
Destadsbader , Stan van Samang en Gers
Pardoel



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: dansimprovisatie



Droomberoep : op een podium doen wat
ik graag doe



Lievelingsdier: hond
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Woonplaats: Erembodegem



Geboortedatum: 26 juli 2005



Hobby’s: zwemmen, paardrijden,
tennissen, piano spelen, lezen



Favoriete film, serie of boek: Harry
Potter



Favoriete artiest: Zara Larsson



Favoriete sport: zwemmen



Grootste talent: altijd vrolijk



Droomberoep : juf



Lievelingsdier: hond



Woonplaats: Ninove



Geboortedatum: 15 januari 2001



Hobby’s: acteren, plezier maken en
weggaan met vrienden, vriendschap is
één van de belangrijkste en mooiste
dingen in mijn leven



Favoriete film, serie of boek: Stranger
Things en andere Netflix-reeksen



Favoriete artiest: Niels Destadsbader



Favoriete sport: lopen



Grootste talent: acteren



Droomberoep : psycholoog



Lievelingsdier: mijn hond Joe
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Woonplaats: Reet



Geboortedatum: 16 februari 2005



Hobby’s: dansen, tennissen, KLJ, harp
spelen, spelen met mijn konijntjes, lezen
en tekenen



Favoriete film, serie of boek: De film van
Belle en het Beest



Favoriete artiest: Little Mix



Favoriete sport: hockey



Grootste talent: muziek maken



Droomberoep : astronaut, artiest, modeontwerpster



Lievelingsdier: olifant



Woonplaats: Oostende



Geboortedatum: 20 mei 2002



Hobby’s: turnen, dansles geven, naar
pretparken gaan, spelletjes spelen met
mijn zusjes



Favoriete film, serie of boek: Pretty Little
Liars, Ule



Favoriete artiest: Beyonce



Favoriete sport: turnen, dansen



Grootste talent: dansen



Droomberoep : dans- of turncoach



Lievelingsdier: flamingo
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Woonplaats: Aarschot



Geboortedatum: 20 januari 2006



Hobby’s: dansen, zingen, met dieren
bezig zijn, tekenen, knutselen, schrijven,
zwemmen, musically’s maken, foto’s
nemen



Favoriete film, serie of boek: Annie (film)
/ Tegen de sterren op en Thuis (serie) /
Urbanus strips (boek)



Favoriete artiest: Birdy



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: mijn enthousiasme



Droomberoep : actrice



Lievelingsdier: hond



Woonplaats: Alken



Geboortedatum: 16 april 2005



Hobby’s: zingen, dansen en leren (echt
waar!)



Favoriete film, serie of boek: Hermelijn
(boek) / Annie (film)



Favoriete artiest: Beyonce



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: dansen en zingen



Droomberoep : psycholoog



Lievelingsdier: mijn hond Rayah (een
Engelse cocker)
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Woonplaats: Hemiksem



Geboortedatum: 17 februari 2006



Hobby’s: filmpjes maken op YouTube,
supporteren voor mijn zus (basketbal)



Favoriete film, serie of boek: Voor altijd
(film) / Ghost Rockers (serie) / Het leven
van een loser (boek)



Favoriete artiest: Ghost Rockers



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: zingen



Droomberoep : musicalacteur



Lievelingsdier: pinguïn



Woonplaats: Heffen



Geboortedatum: 19 mei 2006



Hobby’s: hiphop, tennis, karate, judo,
Chiro, bij met mijn vrienden zijn, op mijn
gsm spelen



Favoriete film, serie of boek: De
buurtpolitie (serie) / Het leven van een
loser (boek).



Favoriete artiest: Lil Kleine / Justin Bieber
Luis Fonsi



Favoriete sport: dansen en karate



Grootste talent: dat ik sportief ben



Droomberoep : danser / zanger / acteur /
presentator



Lievelingsdier: hond
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Woonplaats: Keerbergen



Geboortedatum: 30 november 2001



Hobby’s: zingen, acteren, tekenen en
schilderen, verhalen schrijven, boeken
lezen, componeren, piano spelen, tennis
en musical



Favoriete film, serie of boek: Harry
Potter, Lord of the Rings en The Hobbit
(film en boeken) / Ghost Rockers en
Spitsbroeders (series)



Favoriete artiest: London Grammar



Favoriete sport: tennis



Grootste talent: creativiteit, dingen
bedenken



Droomberoep : een job waarbij ik tv-werk
kan combineren met muziek en theater



Lievelingsdier: onze kat Twix



Woonplaats: Heule



Geboortedatum: 28 december 2001



Hobby’s: acteren, theater schrijven, eigen
blog



Favoriete film, serie of boek: Les
revenants



Favoriete artiest: Pentatonix



Favoriete sport: Ju-Jitsu



Grootste talent: liedjes fluiten



Droomberoep : regisseur



Lievelingsdier: eenhoorn
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Woonplaats: Wuustwezel



Geboortedatum: 5 mei 2007



Hobby’s: turnen en klimmen met papa



Favoriete film, serie of boek:
CupCakeCup



Favoriete artiest: Laura Tesoro



Favoriete sport: turnen



Grootste talent: turnen



Droomberoep : laborante



Lievelingsdier: uil



Woonplaats: Meerbeke



Geboortedatum: 13 januari 2005



Hobby’s: dansen, zingen, acteren, met
mijn vrienden afspreken in ons clubhuis,
computer, Instagram, tv



Favoriete film, serie of boek: The Hunger
Games



Favoriete artiest: Nathalie Meskens



Favoriete sport: tennis



Grootste talent: zingen



Droomberoep : musicalster



Lievelingsdier: vos
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Woonplaats: Avelgem



Geboortedatum: 28 mei 2003



Hobby’s: hiphop , kortfilms maken en
atletiek



Favoriete film, serie of boek: Pitch
Perfect / The Boy In The Striped Pyjamas



Favoriete artiest: Ed Sheeran



Favoriete sport: dansen



Grootste talent: kids animeren



Droomberoep : artiest



Lievelingsdier: aap



Woonplaats: Dendermonde



Geboortedatum: 29 juli 2003



Hobby’s: amateurtoneel, saxofoon,
schermen, verhalen schrijven



Favoriete film, serie of boek: Monty
Python and the Holy Grail / Stranger
things/ The maze runner (serie)



Favoriete artiest: Ghost Rockers en Fall
Out Boy



Favoriete sport: Quidditch (zwerkbal) Ja,
het bestaat echt.



Grootste talent: niet echt één groot
talent, maar alles goed verdeeld



Droomberoep : acteur of auteur



Lievelingsdier: octopus
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Tine Plasmans
perscoördinator Ketnet
tine.plasmans@vrt.be
02 741 38 85

Interviews
interviews@vrt.be

Persfoto’s
Persfoto’s in hoge resolutie zijn beschikbaar op het Persportaal van VRT Communicatie
Of via Geert Van Hoeymissen, fotoredacteur Ketnet, 02 741 35 59, geert.vanhoeymissen@vrt.be
Ketnet Pressroom

Jan Pieter Boodts
PR manager Studio 100
Jan.Pieter.Boodts@studio100.be
0499 38 95 24
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