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Edward Burns levert als regisseur
meer kwaliteit af dan als acteur in
films van anderen. Deze typische
indie-comedy en zijn voorganger
The Brothers McMullen zijn een stuk
leuker dan films als 15 Minutes en
Life or Something like It, waarin
Burns de tweede viool speelt naast
Robert De Niro en Angelina Jolie.

Marisa Tomei was een volslagen onbekende
actrice, toen ze een Oscar won voor haar bijrol
in My Cousin Vinny.

Een Oscar en dan...
Marisa heeft geen glanzende filmcarrière op
haar Oscar-goud kunnen bouwen, ondanks haar
hoofdrollen in onder andere Only You en Untamed
Heart. Helaas brachten die films weinig mensen
naar de kassa’s, zodat Marisa binnen de kortste
keren terug was in de bijrollen-hoek. Zo speelde
ze in The Watcher en liet ze zien dat die Oscar
geen toeval was, door een tweede nominatie te
scoren met In the Bedroom. Vorig jaar zagen
we haar in Alfie, en haar volgende film heeft
de onhandige titel Marilyn Hotchkiss’ Ballroom
Dancing and Charm School. Daarna speelt ze in
Loverboy, het regiedebuut van Kevin Bacon.

CORBIS OUTLINE / TCS

SHE’S THE ONE ❚ 20.30 YORIN

THE WATCHER ❚ 22.00 RTL 5

Koreaans kanon

Shit in São Paolo
De documentaire Justiça heeft
al op diverse festivals prijzen
in de wacht gesleept.
De indrukwekkende film
Justiça gaat over de
Braziliaanse wereldstad
São Paolo, die bekend
is om de misdaad,
het corrupte politieapparaat en het
uiterst bureaucratische
rechtssysteem. Het verschil tussen arm
en rijk in São Paolo is enorm, en deze
sociale ongelijkheid - typerend voor de
hele Braziliaanse samenleving - is de
oorzaak van veel criminaliteit. In Justiça
volgt Maria Ramos de drie belangrijkste
betrokkenen bij een strafproces: een
rechter, een pro Deo-advocate en een
jonge verdachte. Alledrie zijn ze op hun
eigen manier een gevangene van het
ondoorzichtige systeem.
DOKWERK: JUSTIÇA ❚ 20.25 NEDERLAND 3

Op het WK 2002 won gastland Zuid-Korea met
1-0 van Portugal. Een opzienbarende
uitslag, aangezien Portugal één van
de sterkste landen van Europa is.
Voor het team van Guus Hiddink
werd het prachtige doelpunt
gemaakt door ene
Ji-Sung Park, de
rechterspits wiens
naam gevestigd
was. Hiddink nam
geen enkel risico
en contracteerde
Park voor PSV.
Na een schuchter
begin blijkt de
Koreaan
elke
week
van
groot
belang
voor de
ploeg uit
Eindhoven: hij
is snel, slim en
heeft een hard
schot. Daarmee
is hij één van de
vaste waarden bij
PSV, dat Lyon over
de knie wil leggen.
PICS UNITED

EPA/ANP

Vanavond wordt in Eindhoven beslist wie
er naar de halve finale van de Champions
League gaat: PSV of Olympique Lyon.

CHAMPIONS LEAGUE
PSV - OLYMPIQUE LYON
❚ 19.50/20.40 NEDERLAND 2

DEFD/TCS
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SOAP
ATWT Emily probeert er achter
te komen waar Susans twijfels over
Rick eigenlijk over gaan, maar Susan
houdt haar mond. Emily vertelt Hal
dat Susan Rick beschermt.
❚ RTL 4, 16.05

B&B Massimo haalt Sheila over om
nog een laatste drankje te nemen.
Amber vraagt Taylor haar borgsom
te betalen, maar ze beseft al snel
dat ze toch echt de nacht in een cel
zal moeten doorbrengen.
❚ RTL 4, 17.30

ONM Renées bestaan heeft een
nieuw dieptepunt bereikt. Joost en
Tonnie zitten aan de grond, vanwege
hun grote geldproblemen.
❚ YORIN, 19.25

GTST Robert en Jef staan voor een
dilemma: moeten ze George wel of
niet vertellen dat de moeder van het
Auntie Annie-gezin naakt op een
website staat? Dorothea wil Bing
en Charlie koppelen.
❚ RTL 4, 20.00

SPORT
GOLF
PGA Tour
Hoogtepunten uit de Europese PGA
Tour, de Madeira Island Open
❚ EUROSPORT, 20.30

Hassan II Trophy
Verslag vanuit Marokko
❚ EUROSPORT, 21.00

VOETBAL
Champions League
Voorbeschouwing op en rechtstreeks
verslag van PSV - Olympique Lyon
❚ NEDERLAND 2, 19.50; CANVAS 20.30

Samenvatting van de Champions
League-wedstrijd Juventus - Liverpool
❚ NEDERLAND 2, 22.40
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