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Het verhaal van Blu, dat in de VS werd
ontdekt, is gebaseerd op een ware
gebeurtenis. Het toeval wil dat de

LEEFT-IE NOG?
RIO 2

▶ NU TE ZIEN OP ZIGGO, UPC,

VIDEOLAND, KPN, PATHÉ
THUIS EN ITUNES

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Rio was in 2011 een groot
succes, dus dan is het
wachten op een vervolg
over de avonturen
van papegaai Blu.
Dat moment is nu:
in Rio 2 maakt de
ara kennis met z’n
verschrikkelijke
schoonfamilie uit
de jungle.
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W

aar waren we
ook alweer
gebleven?
Wanneer Jewel
eindelijk Blu’s
liefde beantwoordt, krijgt de
blauwe ara de moed om te vliegen en
zichzelf en Jewel te redden. De twee
zeldzame papagaaien worden herenigd
met hun baasjes, die ook verliefd
zijn en een reservaat opzetten voor
beschermde vogels in de buurt van Rio.
En Blu en Jewel
krijgen samen
drie kuikens.
In Rio 2 zijn de
drie ouder en
hebben ze zich
ontwikkeld.
De oudste is
muzikaal, de
middelste

▲ Oh, wat zijn ze toch schattig.

 oman, Charly Luske, Tanja Jess en
L
Noortje Herlaar.

▲ Het hele gezin is onderweg,

slim en de jongste ondeugend. Het
verhaal: moeder Jewel wil met haar
gezin naar de jungle van de Amazone
afreizen om haar familie te zoeken en
Blu, die daar eigenlijk geen zin in heeft,
gaat schoorvoetend mee. Wanneer de
familie gevonden wordt, ontstaat er
een papagaaienvariant op Meet the
Parents, want Jewels vader is alles
behalve gecharmeerd van zijn stadse
schoonzoon. Tot overmaat van ramp
veroorzaakt hij een vete met de buren:
de rode ara’s. Ondertussen moet hij afrekenen met smokkelaars en zijn oude
vijand: kaketoe Nigel. Humoristische
topfilm dus. De makers van Ice Age
hebben zich weer lekker uitgeleefd,
met de bekende stemmen van Jesse
Eisenberg, Anne Hathaway, Leslie
Mann, Bruno Mars, Jamie Foxx en
als uitsmijter Will.i.am als Pedro. In
de Nederlandse versie zijn de stemmen
van Kim-Lian van der Meij, Jamai
VERONICAMAGAZINE.NL

Blu, Jewel en hun drie kuikens.

Blu leefde in
Amerika en
heette Presley

 apegaai om wie het draait, de blauwe
p
ara Presley, eind juni is overleden.
Hij vormde de inspiratiebron voor
de schrijvers van de eerste Rio-film.
Presley werd in 2002 in Colorado
ontdekt. Een oplettende dierenarts
kwam erachter dat de papegaai die

hij behandelde erg zeldzaam was.
Presley was er slecht aan toe en kon
niet meer vliegen, dus werd hij naar
Brazilië overgebracht waar-ie in een
fokkerij terechtkwam. Daar bleek hij
zeer populair omdat hij gewend was
aan mensen en dus dol op bezoekers.
Helaas had Presley een onregelmatige
hartslag, wat hem vorige maand fataal
werd. Triest natuurlijk, maar zijn inspirerende leven leverde wel twee leuke
animatiefilms op. ◼

BLAUWE HELDEN ONDER WATER
REGISSEUR JAMES CAMERON GAAT DE DIEPTE
IN EN ZET NIEUWE AVATARS OP STAPEL.
Hoe gaat het toch met
die andere blauwe
helden uit de jungle van
de planeet Pandora, de
Na’vi van uit Avatar?
Het gaat erg goed: in
2016 verschijnt Avatar 2.
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En dat niet alleen,
Avatar 3 en 4 volgen in
2017 en 2018. Regisseur

James Cameron heeft
dit bevestigd. Hij
vertelde ook dat een
gedeelte van de sequels
zich onder water
afspeelt. Dat Cameron
iets heeft met grote
diepte is al jaren bekend,
sinds zijn film The
Abyss. Onlangs deed hij

mee aan Deepsea
Challenge van National
Geographic, waarin hij
een record verbrak met
een soloduik naar het
diepste punt van de
aarde in de Mariana
Trench. Dit is te zien in
de documentaire
Deepsea Challenge 3D.
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ON DEMAND
VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

DOM HEMINGWAY
Jude Law is hilarisch in deze
misdaadcomedy over een exbajesklant die twaalf jaar lang
zijn mond heeft gehouden en
nu genoegdoening wil.

MINDSCAPE

Sociopaat of slachtoffer?
▶ ZIGGO, UPC, KPN, VIDEOLAND EN KIJK
THRILLER Deze fascinerende psychologische thriller speelt zich af in de nabije
toekomst, wanneer er zoiets bestaat als
een geheugendetective: een rechercheur
die de gave heeft om het geheugen van
mensen binnen te dringen. Mark Strong
is zo’n speurneus. Hij wordt op de zaak
gezet van de briljante 16-jarige Taissa
Farmiga (het 21 jaar jongere zusje van

Vera Farmiga) om uit te maken of zij
een sociopaat of het slachtoffer van een
trauma is. Er vallen om haar heen wel
verdacht veel slachtoffers. Deze Spaanse
film met een Brits-Amerikaanse cast is
spannend en heeft een onvoorspelbaar
verhaal. De Britse veteranen Mark
Strong en Brian Cox en de Amerikaanse
Taissa doen het goed.

THE ENGLISH TEACHER

EEN OUDE
VRIJSTER GAAT
HELEMAAL LOS
▶ ZIGGO, UPC, KPN,

VIDEOLAND, PATHÉTHUIS, KIJK EN ITUNES
ROMANTISCHE COMEDY Julianne
Moore is een 40-jarige ongehuwde
lerares Engels in het stadje Kingston.
Ze is het type oude vrijster die alle
clichés daarover waarmaakt: ze woont
met twee katten en houdt meer van
boeken dan van mensen. Wanneer haar
voormalige leerling Michael Angarano
(bekend uit The Knick) mislukt als
toneelschrijver, probeert ze zijn
toneelstuk op te voeren als High School
Musical. Al snel komt de liefde om de
hoek kijken. Wellicht voorspelbaar,
maar ook herkenbaar, charmant en
soms onweerstaanbaar grappig. En
Moore is net zoals in het recente Map
to the Stars weer in topvorm.
ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

BAGGAGE CLAIM
Stewardess Paula Patton
zoekt wanhopig een man,
maar vindt alleen maar
sukkels. Beetje romantisch,
erg komisch.

RIDE ALONG
Kevin Hart moet bewijzen
dat hij geen watje is door een
dagje mee te draaien met zijn
aanstaande zwager, agent Ice
Cube. Grappig, met veel actie.

REASONABLE DOUBT
Spannend rechtbankdrama
waarin Samuel L. Jackson
wordt verdacht van doorrijden
na een dodelijk ongeluk. Is er
een andere dader?

NEED FOR SPEED
De fantastische Breaking
Bad-acteur Aaron Paul speelt
een straatracer die meedoet
aan een race tussen New York
en Los Angeles.
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