MAANDAG 29 FEBRUARI

NIEUW SEIZOEN DANNI LOWINSKI

‘Danni roept
positivisme op’
Ze gaat dan wel trouwen, maar rustig wordt het nooit rond Danni
Lowinski. Actrice Marlijn Weerdenburg: ‘Ze blijft onhandig als altijd.’
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et ingewikkelde liefdesleven van een stuntelige winkelcentrumadvocate is de kurk waarop de SBS 6-serie
Danni Lowinski drijft. In het vierde seizoen, dat vandaag begint, gaat Danni trouwen. Maar vrees niet,
saai wordt het nooit, belooft hoofdrolspeelster Marlijn Weerdenburg. ‘Danni blijft Danni. Ze trekt op het verkeerde moment haar
mond open en blijft even onhandig als altijd. Er gaat weer van
alles mis.’
Er zijn veel nieuwe gezichten dit seizoen. Maarten Heijmans
(die een Emmy en een Gouden Kalf won voor zijn vertolking van
Ramses Shaff y) speelt een foute man en Tim Murck een Officier
van Justitie. Sanne Vogel krijgt een grote rol. ‘Zij speelt een oude
vriendin die weer op komt dagen.’
Weerdenburg krijgt veel positieve reacties op de serie. ‘Je hoort
vaak over scheldpartijen op social media, maar daar heb ik dus
helemaal geen last van. Danni roept positivisme op. Ze is een

vrouw van vlees en bloed die je niet hoeft te benijden om haar
schoonheid of intelligentie. Dat doet het in deze onrustige tijden
blijkbaar goed.’
Ze wil niet de rest van haar leven ‘een blij ei’ zijn, zegt de actrice.
Gelukkig krijgt ze bij KRO-NCRV binnenkort de kans om een
andere kant van zichzelf te laten zien. ‘Ik ben een dramaserie
aan het maken over zes vrouwen die worstelen met het dertigersdilemma: het gevoel dat je aan allerlei hoge verwachtingen moet
voldoen.’
Bovendien gaat ze presenteren. ‘Maar daar mag ik nog niets over
zeggen, behalve dat het om human interest gaat.’ Privé gaat het
de actrice ook voor de wind. ‘Ik heb sinds een half jaar een hele
leuke vriend’, straalt ze. We zijn op zoek naar een huisje.’ Dan
lachend: ‘Ik doe als dertiger dus ook eindelijk wat iedereen van
mij verwacht.’
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