PERSBERICHT

Game Of Thrones populairste serie van 2013
2 januari 2014 – De Amerikaanse serie Game of Thrones is door de Nederlandse kijkers
verkozen tot de beste dramaserie van 2013. Van de 9341 uitgebrachte stemmen gingen de
meeste stemmen naar deze verfilming van de boeken van George R. R. Martin. Vorige week
werd bekend gemaakt dat de serie de meest gedownloade serie van 2013 is. The Big Bang
Theory is verkozen tot beste comedyserie. Beste nieuwe serie in 2013 is Under The Dome, die
dit najaar is gestart op de Amerikaanse televisie en ook al is uitgezonden op de Nederlandse
televisie.
De website MijnSerie.nl vroeg dit jaar voor de tweede keer bezoekers hun stem uit te brengen op de
series in drie categorieën: Beste dramaserie, beste comedyserie en beste nieuwe serie in 2013.
Beste dramaserie
De serie Arrow - vorig jaar de beste nieuwe serie - behaalde een tweede plek in de categorie ‘beste
dramaserie’. Homeland - vorig jaar de beste dramaserie - eindigde vlak daarna op een derde plek.
Breaking Bad kwam op vier en de serie over zombies, The Walking Dead maakt de top vijf compleet.
Beste comedyserie
In de categorie beste comedyserie kreeg The Big Bang Theory veruit de meeste stemmen. Daarna
volgden How I Met Your Mother, Two and a Half Men, South Park en Modern Family, allemaal series
die bijna dagelijks primetime te zien zijn op de Nederlandse televisie.
Beste nieuwe serie: Under The Dome
De beste nieuwe serie van 2013 is in Amerika een hit en werd vrijwel vlak daarna al uit gezonden in
Nederland door SBS6. De serie is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van Stephen King en gaat
over een klein stadje dat op onverklaarbare wijze is afgesloten van de rest van de wereld door een
enorme transparante koepel. De inwoners van de stad proberen te overleven en zoeken naar
antwoorden op de vraag wat deze barrière is, waar het vandaan kwam en hoe ze het kunnen laten
verdwijnen.
Op de tweede plek staat nieuwkomer The Blacklist, vanaf 6 januari te zien bij RTL4. The Following
bezit een derde plek, met in de hoofdrol Kevin Bacon. Ook in januari al te zien op de Nederlands TV is
Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. die op plek vier staat. The Originals, een spin-off van The Vampire
Diaries, sluit de top vijf.
Over het onderzoek
De vragenlijst kon een maand lang worden ingevuld door bezoekers van MijnSerie.nl. Per categorie
konden vijf stemmen worden uitgebracht; 2084 personen vulden de vragenlijst in.
Over MijnSerie.nl
MijnSerie.nl is de grootste Nederlandse website over series en heeft rond de 300.000 bezoekers per
maand. Op MijnSerie.nl kunnen bezoekers het laatste nieuws en informatie vinden over ruim 2.500
series in de vorm van recensies, kijkcijfers, uitzenddata, informatie over de acteurs, nieuwe trailers en
de beoordeling van bezoekers. Wie regelmatig (verschillende) series volgt, kan bijhouden welke
afleveringen zijn gekeken. Door vrienden te worden met andere leden van de site kunnen ook
kijkervaringen worden gedeeld en nieuwe series worden getipt. Inmiddels hebben ruim 35.000
personen een profiel op MijnSerie.nl.

- einde persbericht –
Noot voor de redactie, niet ter publicatie
Voor meer informatie over het onderzoek, een volledige lijst van series per categorie of algemene informatie over
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