UIT&THUIS

ON DEMAND

▲ „Wat een lelijke heg.

Die moet hier weg!”

◀ Mac en

Kelly gaan
naar een
feestje om
hun buren te
bespioneren.

BONJE MET
DE BUREN
▶ NU TE ZIEN OP ZIGGO, UPC,

VIDEOLAND, KPN, PATHÉ
THUIS, KIJK EN ITUNES

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Ben je net gesetteld met
je baby, komt er een
groep helse studenten
naast je wonen.
Het overkomt Mac
en Kelly in Bad
Neighbours, die
zich niet laten
wegpesten.
Resultaat:
een hilarische
kibbelcomedy.
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BAD NEIGHBOURS

et jonge stel Mac
en Kelly Radner
(Seth Rogen en
Rose Byrne)
woont met hun
pasgeboren baby
in een ingedutte
wijk. Met de komst van nieuwe
buren is het met de rust gedaan.
Vanaf dat moment hebben ze
dag en nacht te maken met een
luidruchtig studentenhuis
onder leiding van Teddy
Sanders (Zac Efron), wat
uiteraard veel ellende,
geluid en overlast
oplevert voor het gezin.
Totdat Mac en Kelly
er klaar mee zijn:
wat begint met
een voorzichtige
▲ Teddy is populair
en het is wel
woordenwisseling,
duidelijk waarom.

escaleert tot een gewelddadige oorlog
van Bijbelachtige proporties.

DILDOFRATSEN
& GESTUNTEL

Het leuke van deze comedy is dat de
zaken niet eenzijdig worden aangepakt.
Voor beide kampen kan sympathie
worden opgevat – oké, voor de een
misschien wat meer dan voor de ander.
En beide kampen doen oerstomme
dingen. Ondanks wat dildofratsen en
flauwe humor worden de corpsballen
verrassend sympathiek neergezet.
Zac Efron en Dave Franco (inderdaad:
het minder bekende, maar talentvolle
broertje van James) spelen overtuigend
en ondanks hun lompe gedrag krijg
je toch een beetje begrip voor ze. De
relatie tussen Mac en Kelly is zowel
aandoenlijk als hilarisch. Seth Rogen
speelt de rol zoals we hem kennen: die
VERONICAMAGAZINE.NL

van schattige stuntel met een hart
van goud. Rose Byrne, die eerder
bijvoorbeeld de bikkelharde assistente
van advocate Glenn Close in de serie
Damages speelde, laat in deze film een
ongekend grappige kant zien. En ze
mag voor deze rol eindelijk een keer
haar Australische accent erin houden
(haar personage komt uit Sydney).
Ook is er een leuk gastrolletje voor exFriend Lisa Kudrow, als de decaan van
de universiteit die een krantenkop als
‘Baby slikt bijna condoom in’ weet te
veranderen in ‘Safe seks gangbaar in
studentenhuis’.

PRAATJESMAKERS

Hilarisch zijn ook de dialogen. Zoals
die tussen Mac en Kelly, als ze seks
hebben met de baby in de kamer. „Ze
staart ons aan...” „Nee hoor, ze kan ons
niet goed zien. Ze ziet alleen vormen.”

▶ Aan het begin worden er nog

vriendelijkheden uitgewisseld.

De corpsballen
worden
sympathiek
neergezet
„Ze ziet vormen die het met elkaar
doen!” Of wanneer Mac op z’n werk
wordt gebeld door Kelly om te zeggen
dat de studenten de airbags uit de
auto hebben gestolen. Mac: „Waarom
zouden ze in hemelsnaam de airbags
stelen? We moeten de politie b...”
Mac krijgt niet de tijd om zijn zin af
te maken, want bij het neerploffen op
een bureaustoel vliegt hij drie meter de
lucht in. Of, de laatste: als de studenten
zich hebben verkleed als bekende
acteurs, zegt eentje: „Ik moet Samuel
L. Jackson voorstellen in Jackie Brown.
Huuuaaaaa!” Kelly: „Dat is Al Pacino!
In Scent of a Woman! “ De andere
studenten: „Are you talking to me?” ◼

5X ZURE BUREN

Irritante, slechte, gemene én
moordzuchtige buren hebben we vaker
gezien, en wel op het witte doek.
EARL KEESE (JOHN BELUSHI)

NEIGHBORS (1981)
De Engelse taal heeft een mooi woord voor
hoe vervelend deze buurman is: obnoxious.
Onaangenaam is een nogal milde vertaling
voor het gedrag van deze vreselijke man.

SID PHILLIPS

TOY STORY (1995)
Kinderen hebben nachtmerries over
deze buurjongen, die het nodig vindt om
speelgoed te pikken en daarna gruwelijk
te martelen. Vooral vervelend omdat het
speelgoed ‘leeft’.

ARTHUR DENKER (IAN MCKELLAN)

APT PUPIL (1998)
Heerlijk als je zoon bijlessen kan nemen
bij die vriendelijke, oude buurman. Alleen
wat doe je als deze een gevluchte nazi en
oorlogsmisdadiger blijkt te zijn?

MR. TURNER (DAVID MORSE)

ZAC EFRON-FACTFILE

Geboren op 18 oktober 1987 in Californië. ••• Brak door met
zijn rol van Troy Bolton in de High School Musical-films. •••
Op zijn hand en rechterarm staat ‘YOLO’ getatoeëerd (dat
staat voor: You Only Live Once). ••• Had verkering met
Vanessa Hudgens (uit HSM) en Michelle Rodríguez (The
Fast and the Furious). ••• Werd onlangs in Amsterdam
gespot met een mysterieuze blondine. ••• Was special
guest tijdens een optreden van dj Martin Garrix.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

DISTURBIA (2007)
Net zoals in het origineel Rear Window
woont Shia Labeouf naast een koel
bloedige moordenaar. Jammer dat hij
nou net een enkelband moet hebben als
hij daarachter komt.

ABEL TURNER (WÉÉR SAMUEL L. JACKSON)

LAKEVIEW TERRACE (2008)
Een oud-politieagent als buurman: veiliger
kan niet toch? Niet als hij een psychopaat
blijkt, die erop gebrand is om jou het huis
uit te jagen.

111

