
STERREN MUZIEKFEEST: 
MEGA PIRATEN FESTIJN    
ZATERDAG 15 AUGUSTUS, 
NPO 1, 21.30  

Registratie uit 2019 
vanuit de Gelredome 
in Arnhem, met onder 
andere Gerard Joling, 
Frans Bauer, Tino 
Martin, Jeroen van der 
Boom, Jannes en Snol-
lebollekes.

GROETEN UIT HET 
ZUIDEN   

Podcast, samen met 
Jordy Graat van Omroep 
Brabant.

Miriam Rob kijkt zoiets als ik al op de 
bank in slaap ben gevallen. Een klein-
tje erbij kost best veel energie en Manu 
slaapt nog niet echt door.
Rob Eerlijk is eerlijk: zij gaat er ’s nachts 
het meest uit.
Miriam Voor een goede serie blijf ik wak-
ker. Ik hou van Spaanse series zoals Las 
chicas del cable, Vis a vis en Grand Hotel.
Rob Ik heb echt geen idee hoe ze die 
volgt, want vaak strijkt, stofzuigt en belt 
ze er ook nog bij.
Mijn vader heeft best wel invloed gehad 
op mijn kijkgedrag. Ik ben opgevoed met 
videobanden van Van Kooten & De Bie, 
De Fred Haché Show van Sjef van Oekel 
en later Jiskefet. Die overdreven lollige 
humor is geweldig. Lastig om daar  
medestanders in te vinden.
Miriam Ik zie de humor er écht niet van 
in. Wij keken thuis Full house.
Rob Keek je zeker ook Barbapapa? Als 
je Manu even wilt parkeren, moet je You-
Tube video’s van de Snorkels aanzetten. 
Soms ‘vergeten’ we ’m en zijn de filmpjes 
van de Snorkels overgegaan op De  
Smurfen en zet-ie een keel op.
Mirjam Demi is fan van de docu’s over 
Lil’ Kleine en Famke Louise. En Chrissi 
mist weer geen aflevering van The voice. 
Ze danst erbij, dus dat doet ze lekker 
boven. Ik heb helemaal niks met The 
voice. Ik zie liever een goede serie.

Rob Het Mega Piraten Festijn ga ik dit 
jaar echt missen. Een te gek feest om aan 
mee te werken met Snollebollekes. 
Miriam Iedereen gaat uit z’n dak.
Rob Hopen dat volgend jaar alle concer-
ten en evenementen weer mogen. Mijn 
eigen shows zijn ook uitgesteld door 
corona. 
Miriam Rob heeft normaal bijna drie-
honderd optredens in een jaar, dus we 
doen nu alles samen thuis. Heerlijk.
Rob Onze kleine is net geboren, dus de 
timing voor de lockdown was perfect. En 
we hebben nog nooit zoveel series  
gekeken.
Miriam Alle Vlaamse series zijn te gek 
en die niet op Netflix stonden, hebben we 
op dvd besteld. Vlaamse series zitten heel 
goed in elkaar en het einde is altijd ver-
rassend. Over water, over een oude aan 
lager wal geraakte tv-presentator, is een 
aanrader.
Rob Als de kinderen op bed liggen, en de 
huiskamer zowat ontploft is, jagen wij er 
zeker vier afleveringen doorheen.
Miriam Zeggen we om 00:30: ‘Nog  
eentje?’
Rob Analoog kijken we alleen naar Met 
het mes op tafel en De slimste mens. Toen 
Joost Prinsen stopte met Met het mes op 
tafel dacht ik: nu is het programma klaar. 
Maar met Herman van der Zandt hebben 
ze een fantastische opvolger gevonden. 
Miriam We doen altijd fanatiek mee.
Rob Kijken in de ziel, die interviewserie 
van Coen Verbraak, vond ik mooi. En 
zijn documentaire over de uitzending van 
Dutchbat naar Srebrenica raakte me. Je 
ziet vijfentwintig jaar later de emoties op 
de gezichten van de destijds uitgezonden 
soldaten. Mijn beeld van Dutchbat is na 
die uitzending totaal veranderd.

Zanger en cabaretier Rob Kemps (Best, 1985) woont met Miriam Swinkels 
(Fallon, Amerika, 1989) in Best. Samen hebben ze zoontje Manu (9 maanden). 

Miriam heeft twee kinderen uit een eerdere relatie, Demi (11) en Chrissi (8). 

Rob Kemps en  
Miriam Swinkels
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