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On demand

▶ Draakje
zonder
tanden?!

▼ Een draak temmen met vuur?

Dat slaat natuurlijk nergens op.

▲ Astrid (midden) is misschien wel

de stoerste Viking van het stel.

◀ Het
vrachtvliegtuig
onder de
draken in
actie.

vervolg
met tanden
▶ Nu te zien op Ziggo,

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN en Marc Ketzer

UPC, Videoland, KPN,
Pathé-thuis en ITunes
De spannende animatiefilm Hoe tem je een draak
werd in 2010 een groot
succes. Nu is er deel 2,
met een spectaculaire
drakenoorlog.
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H

donkere sferen

Wat een opmerkelijk verschil is ten
opzichte van andere animatiefilms is
de wat donkere en volwassen toon. Die
was er al in deel 1 (Hiccup verliest aan
het slot een voet...) en die is nu nog
sterker. Regisseur én schrijver Dean
Deblois daarover: „Dit is het tweede
deel van een geplande trilogie.

Hoe tem je een draak 2

oe zat het ook al weer?
In deel 1 ontdekt
Hiccup, de kneus van
het dorp dat generaties
lang oorlog voert met
draken, dat die vliegende vuurvreters toch
niet zo kwaadwillig zijn. Als hij
vriendschap sluit met een gewonde
Helleveeg, de gevaarlijkste draak
ter wereld, zet dat zijn wereld op
z’n kop. In plaats van het beest te
doden, voert hij hem, noemt hem
Toothless en repareert z’n staart,
zodat hij weer kan vliegen. Dit
alles moest wel in het geniep,
want thuis wordt Hiccup klaargestoomd om drakendoder
te worden. Maar het lukt de
Vikingpuber uiteindelijk om
vrede tussen zijn volk en de
draken te stichten.

In Hoe tem je een draak 2 is het vijf
jaar later. Astrid, Snotlout en de rest
van de bende houden zich bezig met
drakenracen, de populairste sport op
het eiland Berk. Hiccup en zijn draak
Toothless gaan tegelijkertijd op zoek
naar onbekende gebieden en nieuwe
werelden. Het onafscheidelijke duo
ontdekt dan twee zaken: een groep
concurrerende drakenjagers die werkt
voor een verschrikkelijke bruut, Drago.
Hij is eropuit de vrede tussen draken
en mensen te verstoren en alle draken
tot zijn slaven te maken. De tweede
ontdekking is een nogal geheimzinnige
ijsgrot, waarin honderden wilde draken
leven, plus een mysterieuze drakenvlieger. De vrienden raken zo verzeild
in een strijd om de vrede en moeten
goed samenwerken om de grootste
ellende te voorkomen en de draken
te redden.
veronicamagazine.nl
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Al is de toon wat
serieuzer, in bijna
elke scène gebeurt
iets grappigs
Onze personages zijn nu
20 in plaats van de
15-jarige pubers
uit de eerste film.
We zien Hiccup
en de bende op een kruispunt in
hun leven waar ze de stap naar volwassenheid moeten maken. Je krijgt het
gevoel dat Hiccup er nog niet helemaal
klaar voor is om de rol van zijn vader
als hoofd van de clan over te nemen.
Wanneer hij wordt geconfronteerd met
een groot verlies is dat pijnlijk, maar onvermijdelijk. Het is een overgangsritueel
van puber naar volwassene. Hij kon die
stap uit zichzelf niet maken en wordt nu
door de omstandigheden gedwongen.”
Dit klinkt allemaal serieus, emotioneel
en donker, maar het gaat gelukkig niet
ten koste van de feelgood-sfeer. Tegenover de meer serieuze thema’s van
Hoe tem je een draak 2 is er gelukkig
ook weer heel veel ruimte voor humor:
in bijna alle scènes gebeurt wel iets
komisch, tot groot plezier van de jongste
kijkers. Zij zullen dol zijn op personages
als Snotlout, Fishlegs, de tweeling Tuffnut en Ruffnut en de vele draken, waarvan degene die als een hondje apporteert
misschien wel de leukste is. Nu we weten
dat dit deel twee is in een trilogie, kijken
we met smart uit naar het slotstuk. ◼

Supercast

We zijn wel wat gewend van
top-animatiefilms, maar HTTYD2
heeft een geweldige sterrencast.
Dit zijn de negen beste stemmen.
Jay Baruchel (Hiccup)

Met zijn haast irritante nasale stem is
Baruchel (The Sorcerer’s Apprentice)
een verrassende keuze voor de held,
die goed uitvalt.

Gerard Butler (Stoic the Great)

Het is even leuk om tussen al die
Amerikaans sprekende Vikingen
onvervalst Schots te horen, uit de
mond van de uit 300 bekende Butler

Djimon Hounsou (Drago)

Hounsou, de donkere acteur uit
Blood Diamond, doet de stem van
de schurk zodanig dat de rillingen
je over het lijf lopen.

Cate Blanchett (Valka)

Elfenkoningin Galadriel uit The Lord
of the Rings-films heeft hier ook weer
een fraaie moederrol: Cate Blanchett.

Kit Harington (Eret)

Goed, slecht, ertussenin? We weten
het niet bij Eret. Harringron kennen
we al vier seizoenen als Jon Snow
uit Game of Thones.

Jonah Hill (Snotlout)

Hoewel zijn rol een stuk kleiner is
dan in deel 1 kunnen we nog steeds
volop genieten van de grappen en
grollen van Jonah Hill (21 Jump Street)
als Snotlout.

America Ferrara (Astrid)

America Wie? Oooh: Ugly Betty!
Zeg dat dan meteen. Het onooglijke
dikkerdje uit die serie speelt de
hoogblonde love-interest van Hiccup.

Kirsten Wiig (Ruffnut)

De hoofdrolspeelster en schrijfster
van Bridesmaids leeft zich opnieuw
uit in de rol van de vrouwelijke
tweelingzus die dol is op jongens.

Christopher Mintz-Plasse

(Fishlegs)
De kleinste stemacteur Mintz-Plasse
(uit Superbad) speelt grappig
genoeg de rol van de olifantgrote
Fishlegs. Hilarisch!
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Video on Demand
filmtip 5

Gandolfini’s
Jersey Boys
▶ Te zien bij Videoland,

Borat
Hilarische nepdocumenatire,
waarin Sacha Baron Cohen als
antisemitische Kazachstaanse
reporter Borat (de inwoners
van) de VS flink te kakken zet.

kpn, itunes

Not Fade Away
drama Op zijn 67ste maakt de in
New Jersey opgegroeide David
Chase nog maar eens een speelfilmregie- en scenariodebuut met dit
muzikale coming of age-drama.
Zijn naam zegt je misschien weinig,
maar Chase is de grote man achter
The Sopranos, vandaar dat James
Gandolfini een bijrol heeft als
conservatieve vader van Douglas

news flash

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Royalty-liefhebbers
moeten voor 2016
een abonnement op
Netflix overwegen.
Dan komt de
streamingdienst met
The Crown
over leven
en regering
van de Britse
Elizabeth II, die al
sinds 1952 op de
troon zit. Seizoen 1
start in dat jaar.
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(John Magaro), die in de sixties in
New Jersey een bandje begint in de
hoop net zo beroemd te worden als
de Rolling Stones en Buddy Holly
(Not Fade Away slaat op het door
de Stones gecoverd liedje van
Holly). Een andere Sopranos- en
New Jersey-held, Steven Van Zandt,
fungeert als music supervisor in dit
sprankelende filmpje.

The Last King
of Scotland
Overschatte film over de
Ugandese dictator Idi Amin,
waarvoor Whitaker een Oscar
ontving voor beste imitatie.

Knights of Badassdom
The Purge Anarchy
Heel aardig vervolg op de
thriller met Ethan Hawke,
met veel meer verhaallijnen
rond de Zuivering, waarin alle
misdaad een etmaal legaal is.

Demon in Larpwereld

Premature 
Melige mix van American Pie
en Groundhog Day, waarin
een nerd zijn ontmaagding
keer op keer beleeft, totdat
het eindelijk goed is.

▶ te zien bij Videoland, KPN, Pathé-thuis, Ziggo
horror-comedy We weten het niet zeker, maar íéts zegt ons
dat larpers en fantasy fair-bezoekers in films soms lichtelijk
belachelijk worden gemaakt. Of anders geformuleerd: niet
helemaal serieus worden genomen. Zo ook
in Knights of Badassdom, waarin een groep
larpers op het uitzinnige idee komt een
demon op te roepen. Verbaas je niet als er echt
een op het toneel verschijnt, waarna het fantasierollenspel een dodelijk serieus overlevingsgevecht
wordt. Voor de deelnemers, want de kijker wordt snel
duidelijk dat in Knights of Badassdom – zoals
gezegd – juist helemaal niets serieus bedoeld is.

Transformers:
Age of Extinction
Deze vierde keer maakt het
verhaal of enige vorm van
logica echt niet meer uit.
En dat bijna drie uur lang...
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