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PROMO OTM (NAAR WERK) - PROGRAMMA PROMO 
THEMA: START ME UP – ROLLING STONES 
 
(FX) Audiologo 
 
Op de radio wordt veel gepraat…zonder dat iemand een idee heeft waar het over gaat… 
 
(FX) geroezemoes van stemmen op achtergrond, stemmen mogen letterlijk ‘bla bla bla’ 
zeggen. 
 
…én gelachen… 
 
(FX) twee mensen die ‘gemaakt’ lachen om iets wat eigenlijk niet zo grappig is 
 
…en nog meer gelachen omdat er gelachen wordt… 
 
(FX) vier mensen die nog ‘gemaakter’ en bijna hysterisch nep lachen en dan stoppen met 
lachen en zich verbazen over waarom ze nu eigenlijk lachten 
 
Voor ’n intelligente start van je werkdag… 
 
(FX) Beginstuk ‘Start me up’ – Rolling Stones (alleen instrumentaal intro (eventueel) loopen 
tot volgende FX) 
 
On the move…houdt je op de hoogte en zorgt dat je voorloopt op de rest. 
 
Al het nieuws, weer, verkeer en flitsers…alles wat je nodig hebt in het ritme dat bij je past… 
 
(FX) stukje presentatie van Bas 



 
Voor je op je werk bent weet je wat er in de wereld gebeurt en wat het voor jou betekent… 
 
(FX) Bang + drone 
 
On the move…elke ochtend van 6 tot half 10 met Bas van Werven…op BNR 
 

 
 

 
SHORT PROMO BNR ALGEMEEN 4 
 
(FX) Audiologo 
 
Als het in de kranten staat… 
 
(FX) Geluid van krantengeritsel 
 
…en je het op tv ziet… 
 
(FX) Geluid van zappen tussen tv-kanalen (als bijvoorbeeld op Rhythm Nation cd van Janet 
Jackson) 
 
heb je het al gehoord bij BNR 
 

 
SHORT PROMO BNR ALGEMEEN 5 
 
(FX) Audiologo 
 
In een wereld…die nooit stil staat… 
 
(FX) Geluid van traffic jam 
 
waar elk moment iets nieuws gebeurt… 
 
(FX) Geluid van veel mensen en drukte bijvoorbeeld de beurs op Damrak/Wallstreet 
 
is het soms moeilijk om alles bij te houden. 
 
(FX) Bang 
 
Wij helpen je een handje… 
(FX) Whoosh 
 
 

 
PROMO BNR MARCONI AWARDS ALGEMEEN 2 
 



(FX Drone)  
Als je wordt genomineerd voor de Marconi Award van beste radioprogramma zou je d’r over 
kunnen… 
 
(FX Prestigieus muziekje als muziek van de Oscar Awards) 
…opscheppen, het van de daken schreeuwen, ermee pronken of zelfs langs je schoenen 
kunnen gaan lopen. 
 
(FX Punctuation effect of record scratch en korte stilte en dan accapella de volgende tekst) 
Maar een van de redenen dat BNR’s On the Move is genomineerd als beste radioprogramma, 
is juist dat we DAT allemaal niet doen. 
 
(FX Whoosh) 
…BNR 
 
 
 

 
PRE-PROMO BNR OLYMPSCHE SPELEN 
 
(FX Explosion + drone) 
(FX: tikken met lineaal op bureau) (Mannenstem typische leraar:)  “Welkom bij deze eerste 
les Chinese taal en cultuur, voor jullie ligt het cursusmateriaal dat we de komende tijd gaan 
gebruiken” 
 
(Terwijl leraar wegfade voice-over er over heen:) 
Als je denkt dat je eerst een cursus Chinees moet nemen… 
 
(FX kort Chinees Muziek pingeltje) 
…om de Olympische Spelen in Bejing te kunnen volgen, heeft BNR goed nieuws voor je. 
 
(FX Musicbed) 
Van 8 tot en met 24 augustus volgt BNR voor jou de Olympische Spelen met alle uitslagen, 
de medailles, de sfeer en het laatste nieuws over onze Nederlandse sporters. 
 
(FX Whoosh) 
Je beleeft het vanaf 8 augustus dichtbij met… 
 
(FX Explosion + drone) 
(Mannenstem typische leraar:) “Ja jij daar achter in de klas, zeg het maar” 
 
(weer terug naar voice-over:) BNR! 
 

 
 
LIVE PROMO BNR OLYMPSCHE SPELEN ALGEMEEN 1 
 
(FX Drone - mysterieus) 
Heb jij er wel eens bij stil gestaan hoeveel dingen je in huis hebt die uit China komen? 
 



(FX Chinees Muziekje) 
(snel gelezen opsomming, misschien zelfs naar het einde op-pitchen) je mixer, de vaatwasser, 
je tv en dvd-speler en… 
 
(FX korte stilte en daarna vallend servies) 
misschien wel een Chinees servies??? 
 
(FX Music Bed) 
Da’s niks vergeleken met wat BNR naar China STUURT voor de Olympische Spelen in 
Bejing. Verslaggevers, sport-experts, critici, coaches… 
 
(FX Whoosh) 
Van 8 tot en met 24 augustus volgt BNR voor jou de Olympische Spelen met alle uitslagen, 
de medailles, de sfeer en het laatste nieuws over onze Nederlandse sporters. 
 
Je beleeft het van dichtbij…alsof je zelf mee doet. 
 
(FX Man die hijgt) 
Alleen wordt je er op deze manier een stuk minder moe van. 
 
(FX Explosion + drone) 
De Olympische Spelen op BNR – Made in China 
 

 
LIVE PROMO BNR OLYMPSCHE SPELEN ALGEMEEN 2 
 
(NOOT VOORAF!!! De vrouw die de telefoon opneemt moet klinken als een typisch klein, 
gebrekkig Nederlands sprekend Chinees vrouwtje met licht irritant stemgeluid. De man aan de 
andere kant van de telefoon mag klinken als een beetje lomp bouwvakkerstype) 
 
(FX telefoon die overgaat en wordt opgenomen) 
 
(FX zachte Chinese muziek op achtergrond door telefoonfilter, filter ook op vrouwenstem) 
(Chinese vrouw:) “Specialiteiten restaurant de Gouden Draak, zeg u maar” 
 
(Mannenstem zonder telefoonfilter:) “Ja doe mij maar nummertje 25, 2 keer nummer 46 met 
pittige saus, 1 keer de 83 en 2 keer nummer 26.” 
 
(Terwijl bestellende wegfade Voice over er al overheen) 
Als jij bij goud en China toch aan iets heel anders denkt… 
 
(FX Drone) 
…luister je naar BNR voor alles over de Olympische Spelen in Bejing. 
 
 
(FX Music Bed) 
Met van 8 tot en met 24 augustus elke dag Olympische updates, de laatste ontwikkelingen in 
Breaking Bejing News en inside info van de coaches. 
 
(FX Explosion + Drone) 



De Olympische Spelen beleef je van dichtbij… 
 
(Chinees vrouwtje weer door telefoonfilter:) “en waar moet bezorgen?” 
 
(FX Beep) 
…bij BNR. 
 

 
PROMO BNR PRESIDENTSVERKIEZINGEN VS 1 
 
(FX Drone) 
Hoe denk je dat de Verenigde Staten er uit zouden zien als Paris Hilton president wordt? 
 
(FX Harp Gliss – dream effect + op nadenkend wijze uitgesproken volgende tekst) 
Euhmm het Witte Huis is dan voortaan roze ennem de doodstraf wordt weer ingevoerd…voor 
mensen die zich niet kleden volgens de laatste mode… 
 
(FX Puntuation Effect) 
Gelukkig denkt Paris Hilton dat ze met haar stem alleen kan zingen… 
 
(FX vrouw die vreselijk slecht en vals zingt) 
…nou ja zingen! 
 
(FX beginstuk van Born in the USA van Bruce Springsteen) 
Alles weten over de Amerikaanse Presidentsverkiezingen? Luister naar BNR met de 
nieuwtjes, de achtergronden, de sfeer, de mensen, het land en op President’s Night houden we 
je nonstop op de hoogte met de laatste uitslagen en eerste reacties. 
 
(FX record spindown + drone) 
…en mocht het nou toch Paris Hilton worden…hoor je dat ook bij…BNR. 
 

 
PROMO BNR ALGEMEEN 1 
 
(FX Drone) 
Als je nu al tijd te kort komt… 
 
(FX Street atmosphere city traffic) 
niet weet of je al je werk voor vandaag wel gedaan krijgt…en zo meteen op weg naar je 
volgende afspraak 15 kilometer lang gedwongen achter een tractor moet rijden… 
 
(FX Claxon Auto) 
…of in de file komt te staan… 
 
(FX Auto remmend + accapella de volgende tekst) 
…is er een manier om je tijd nuttig te besteden… 
 
(FX Music bed) 
Luister naar BNR…hoor het laatste nieuws, de beursberichten, het weer en leer iets wat je 
anders nooit had geweten… 



 
(FX Drone) 
Nog even…en je zoekt de file’s op! En dat kan ook als je luistert naar BNR…met altijd de 
laatste verkeersinfo en alle flitsers. 
 
(FX Whoosh) 
BNR 
 
 

 
 


