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ON DEMAND

ENDLESS LOVE

VOOR DE ROMANTICUS
▶ OP ZIGGO, UPC, KIJK,

toch is het verhaal – gelukkig – niet zo
mierzoet dat het glazuur meteen van
je tanden springt.

E

VAN SLIJMBAL NAAR
MISGUNNER

VIDEOLAND, KPN,
ITUNES EN PATHÉ-THUIS,

TERUG IN DE TIJD

Met X-Men: Days of Future Past & het nieuwe Endless Love

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Nu de nazomer heeft
plaatsgemaakt voor
druilerig herfstweer kun
je natuurlijk wel wat goeie
On Demand-tips gebruiken.
Of je nou van zwijmelen
houdt of
meer van de
superhelden
bent: deze
topfilms
maken
je dag.
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X-MEN: DAYS OF FUTURE PAST

VOOR DE SUPERHELDENFAN
▶ OP ZIGGO, UPC, KPN,

VIDEOLAND, ITUNES EN
PATHÉ-THUIS

H

et is 2023. De oorlog die
Magneto in deel 1 voorspelde,
is begonnen. Of eigenlijk:
bijna afgelopen. De mensheid
heeft hét antwoord op mutanten:
Sentinels. Deze robots kunnen wat
mutanten ook kunnen, maar dan beter.
Dat wordt duidelijk als een groep
mutanten wordt afgeslacht. Onder de
weinige overlevenden zijn Professor X

en Magneto. Wanhopig bedenken zij
een plan: ze sturen Wolverine (alleen
in zijn geest) terug in de tijd. Hij komt
terecht in 1973 en moet Mystique
weerhouden een moord te plegen
door X en Magneto samen te brengen.
Maar... de professor is gestopt en
depressief en Magneto zit vast in het
Pentagon voor de moord op Kennedy.

VERTROUWD SFEERTJE

Het is knap dat de film de verhaallijnen
van de eerste trilogie en First Class
naadloos verbindt. Zo spelen de topacteurs uit beide films nu in één film.
VERONICAMAGAZINE.NL

NUMMER 7
Days of Future Past is de
zevende X-Men. En er komt nog
meer aan: X-Men Apocalypse
(speelt zich af in 1983) in 2016,
en Wolverine 3 in 2017. Er zijn
ook plannen voor films over
Gambit, Deadpool en The X-
Force. Het enige personage dat
tot nu in alle X-Men speelt, is
Wolverine, al had hij in First Class
een cameo: „Go fuck yourself!”
Patrick Stewart en Ian McKellan (de
oude versies) en James McAvoy en
Michael Fassbinder zijn briljant. En
door alles heen fietst Hugh Jackman
als Wolverine, die geen dag ouder wordt.
Een heerlijke superheldenfilm met veel
actie, tijdreizen en een verhaal waarbij
je je grijze massa moet laten werken.
ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

ndless Love is de remake van
een romantisch drama uit
1981, maar de film speelt zich
wel in onze tijd af. De mooie
Jade komt uit een rijke familie. Ze is
op school altijd een muurbloempje
geweest. Dat kwam met name doordat
iedereen haar maar met rust liet na de
tragische dood van haar broer. Vlak
voordat ze naar de universiteit gaat,
wordt ze alsnog aangesproken door de
verlegen David, die jarenlang heimelijk
verliefd was op het blonde meisje.
Heel langzaam ontdooit de stille Jade,
en kussen ze met elkaar op een feestje.
Ze beginnen voorzichtig aan verkering,
hoewel vader Hugh het allemaal maar
niks vindt. Hij doet er alles aan om het
stel uit elkaar te drijven, maar échte
liefde laat zich niet zo makkelijk tegenhouden. Een romantisch drama om
lekker bij weg te zwijmelen dus. En

▶ Minstens zo

mooi als ‘het
origineel’:
Gabriella Wilde
is de nieuwe
Brooke Shields.

Natuurlijk kregen twee bloedmooie
jonge (Britse) acteurs de hoofdrollen.
Gabriella Wilde (Jade), die bijklust
als model, heeft wel iets weg van een
jonge Brooke Shields. We kenden
haar al van rolletjes in The Three
Musketeers en de remake van horrorfilm Carrie, maar dit is haar eerste
hoofdrol. Ze komt zelf uit een ‘posh’
familie, dus die ervaringen kan ze
mooi meenemen in haar rol. Alex
Pettyfer, die de rol van David op zich
neemt, brak door met zijn hoofdrol
in sf-film I Am Number Four. Ook
schitterde hij als schurk in The Butler
en als stripper in Magic Mike. Maar
Bruce Greenwood maakt misschien
wel de meeste indruk met zijn rol
als boeman Hugh, de vader van Jade.
In 1999 trokken we hem al niet als
slijmbal van een echtgenoot in
Double Jeopardy, die ervoor zorgde
dat Ashley Judd naar het gevang
moest. In Endless Love is hij een bron
van frustratie voor de jonge geliefden.
Veteraan Greenwood excelleert in
deze ‘slechte’ rol, die hij aan het einde
nog een extra dimensie meegeeft. ◾

OUDE LIEFDE

Het origineel van Endless Love
stamt uit 1981. Hoofdrolspeler
Brooke Shields bleef hot in de
jaren 80 (ook vanwege The Blue
Lagoon), de carrière van tegenspeler Martin Hewitt ging als een
nachtkaars uit. Endless Love was
ook het debuut van Tom Cruise
in een minirol als vriend van
David. Leuk detail: de titelsong
van Diana Ross en Lionel Richie
werd een kneiter van een hit.
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UIT&THUIS

ON DEMAND

Vader en
zoon in
de lik

VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

22 JUMP STREET
Channing Tatum en Jonah Hill
zijn inmiddels helemaal op
elkaar ingespeeld als komisch
duo, dat ditmaal undercover
gaat op de universtiteit.

▶ UPC, ZIGGO, PATHÉ-

THUIS, VIDEOLAND, KPN
EN ITUNES

STARRED UP
DRAMA ‘Vervroegd overgeplaatst’
is de betekenis van starred up. Dit
overkomt de negentienjarige Eric
Love (Jack O’Connell), die vanwege
zijn agressie niet te handhaven is
in jeugddetentie en daarom wordt
overgeplaatst naar een volwassenengevangenis. Daar stuit hij op zijn
vader, die er na jaren brommen een
behoorlijke status heeft opgebouwd.
Starred Up laat net als de betere

gevangenisdrama’s als Un
prophète en Cell 211 en R
de machtsverhoudingen en
het geweld zien, maar heeft
met de complexe vaderzoonrelatie een interessante
extra invalshoek. Razend knap
hoe O’Connell en regisseur David
Mackenzie het onuitstaanbare hoofdpersonage langzaam een menselijk
gezicht weten te geven.

THE PHILOSOPHERS
Docent zet twintig leerlingen
op een moreel dilemma: er
valt een atoombom, maar
slechts de helft past in de
schuilkelder. Wie mogen?
▲ De sublieme hoofdrolspeler

Jack O’Connell is een grote
troef in dit gevangenisdrama.

THE WAY WAY BACK
Zomers feelgood-comingof-agefilmpje, waarin een
introverte 14-jarige jongen
een morele oppepper krijgt
van z’n pretparkbaantje.

NEWS FLASH
Actrice en sociaal
onderneemster
Hanna Verboom
mengt zich ook
op de al flink
bezette vodmarkt. Met
Cinetree
wil ze
kijkers ‘door
de bomen het
bos weer laten
zien’ door bewust
een beperkte film-
selectie te bieden,
die door mensen uit
het vak zorgvuldig
is uitgekozen. Kijk
op cinetree.nl
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DEVIL’S DUE
Horrorfilm in documentairestijl, waarin de onverwachte
zwangerschap bij een
pasgetrouwde vrouw vrij
ongewoon verloopt.

BAD WORDS

BATEMAN & BATEMAN

▶ TE ZIEN BIJ UPC, ZIGGO, PATHÉ-THUIS, VIDEOLAND,

KPN, KIJK EN ITUNES

COMEDY Na wat serieafleveringen
maakt Jason Bateman zijn filmregiedebuut met deze aardige comedy.
Bateman speelt zelf de hoofdrol als
arrogante veertigjarige frust, die zich
via een gaatje in de reglementen tussen
een uit kinderen bestaand deelnemersveld van een spellingscompetitie

wurmt. Tot groot ongenoegen van
organisatoren en ouders geeft hij
zijn jonge concurrentie het nakijken.
Bateman toont zich een goede acteursregisseur voor Bateman, die perfect is
als mensenschuwe en onvolwassen
botterik, die zich door een tienjarig
Indisch jongetje laat ontdooien.

HELIUM
Het desolate Texel wordt goed
uitgebuit als achtergrond
van dit drama, waarin een
gangster moet onderduiken
op het Waddeneiland.
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