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On demand
a Merry Christmas miracle

Voor de comedyfan:
kerst in gevaar
UPC, Videoland,
KPN, Pathé-thuis
en iTunes

K

erst is voor de gemiddelde
Amerikaan een zaak van leven
of dood. Boyd (Joel McHale)
ervaart dit wanneer hij kerst
gaat vieren bij zijn ouders in Wisconsin.
Maar blunder, o blunder: hij heeft de
cadeaus voor zijn zoontje in Chicago
laten liggen. En wakker worden op
Christmas Day zonder cadeaus onder
de boom - dát kan dus echt niet!
Er is maar één oplossing: met zijn
mopperende vader (Robin Williams)
en vreemde kleine broer (Clark Duke)
rijdt Boyd op kerstnacht heen en weer
naar Chicago om de cadeautjes op te
halen. Onderweg wacht het trio een
paar onaangename verrassingen.

BEESTACHTIG fijne
feestdagen
Dawn of the Planet of the Apes & A Merry Christmas Miracle
Of je nou van sciencefiction
en actie houdt of van lachen,
gieren, brullen: met deze films
on demand zit je hoe dan ook
goed in de kerstvakantie.

Dawn of the Planet of the Apes

Voor de sf- en actie-fan:
de Apen gaan verder
▶ Te zien op Ziggo,

UPC, Videoland,
KPN, Pathé-thuis
en iTunes

I
◀ Wat wordt het:
oorlog of vrede?
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n Rise of the Planet of the Apes
leerden we chimpansee Caesar
(Andy Serkis) kennen. Door een
op hem getest medicijn is hij heel
intelligent geworden. Hij steelt het
medicijn om apen slimmer te maken.
Intussen is ook de ‘apengriep’ uitgebroken, dat dodelijk is voor mensen.
In Dawn of the Planet of the Apes is het
2026. De apen leven in de bossen rond
San Francisco. Als onderzoekers daar

een waterkrachtcentrale willen herstarten, ontstaat een conflict. Omdat
in beide kampen verdeeldheid is
over oorlog voeren of vrede sluiten,
moeten Caesar en de menselijke leider
Malcolm (Jason Clarke) alles uit de
kast halen om escalatie te voorkomen.
Het gaat echter gruwelijk mis, waarbij
menselijke spijtoptant Carver (Kirk
Acevedo) en de agressieve Bonobo
Koba (Tony Kebbell) de boventoon
voeren. Een spectaculair actie-avontuur ontvouwt zich. Regisseur Matt
Reeves: „Het moest echt Caesars film
worden. Dawn is de opkomst van de
intelligente apen in plaats van de
ondergang van de intelligente mens.
veronicamagazine.nl

Dawn of the Planet of the
Apes is alweer de achtste
Planet of the Apes-film.
Welke kennen we?
1968 The Planet of the Apes – het origineel met
Charlton Heston: „You Maniacs! You blew it up! Ah,
damn you! God damn you all to hell!” • 1970
Beneath the Planet of the Apes – het vervolg met
nog maar een klein rolletje voor Heston • 1971
Escape from the Planet of the Apes – de
omgekeerde wereld: de apen komen in 1973
terecht... • 1972 Conquest of the Planet of the
Apes – Caesar begint in 1991 zijn apenrevolutie
• 1973 Battle for the Planet of the Apes – Caesar
krijgt na de apocalyps te maken met een machtsgreep van de gorilla’s • 2001 Planet of the Apes
– een re-imagining van Tim Burton met Mark
Wahlberg • 2011 Rise of the Planet of the
Apes – eerste van de reboot, een soort prequel
• 2014 Dawn of the Planet of the Apes – nu dus
het spetterende vervolg op Rise.

Je ziet de apen in hun eigen zwijgende
wereld; primair en best angstaanjagend.
Als mensen zich daarin begeven, draait
de film naar een klassieke mythische
western met de vraag: wordt het oorlog
of vrede?” Inderdaad: Dawn is actiespektakel met een intelligent randje.
abonneer via veronica magazine.nl

Kerst is in de Verenigde Staten een van
de heilige huisjes. Niets leuker om dat
‘huisje’ eens vakkundig te slopen. Zo
zien we Oliver Platt als een hilarische
zwerver slash kerstman met een enorme
drankzucht, die het onfortuinlijke trio
op gezette tijden lastigvalt.

Scherpe oneliners

De eigenlijke titel van deze comedy,
Merry Friggin’ Christmas, zorgde voor
veel ophef in de VS. Het eufemisme
‘friggin’ is voor veel Amerikanen een
stap te ver. Het lijkt namelijk te veel op
dat andere f-woord... A Merry
Christmas Miracle is dus de titel die
de puriteinen voor deze film hebben
bedacht. Maar iedereen kan blij zijn,
want via een omweg van onfatsoen
komt alles op z’n pootjes terecht.
Van de goede cast springt vooral
wijlen Robin Williams eruit. Als de
mopperaar en patriarch kan hij zich te
buiten gaan aan scherpe oneliners. Het
bewijst maar eens wat een veelzijdig
acteur hij was: hij speelt net zo friggin’
overtuigend een oude mopperaar als
een vrolijke druktemaker.

Robin is nog
niet klaar
▶ All we want
for christmas is...
a merry miracle!

Hoofdrolspeler van A Merry Christmas Miracle Robin Williams
overleed afgelopen augustus. De acteur en komiek zat in
de maanden voor zijn dood bepaald niet stil. Inmiddels
kwamen The Angriest Man in Brooklyn en Boulevard al uit.
Op de rol staan nog Night at the Museum: Secret of the Tomb
(als Teddy Roosevelt) en zijn laatste: Absolutely Anything
van Monty Pythons Terry Jones. En dan is het (helaas) echt
afgelopen met nieuwe films van Robin ‘Quicksilver’ Williams.
We zullen hem missen.

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

▶ Te zien op Ziggo,
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Nena

De chemie
spat van
het scherm

Video on Demand
filmtip 5

KPN, Pathé-Thuis

Drama Fraai semi-autobiografisch
regiedebuut van Saskia Diesing over
de zestienjarige Nena (Abbey Hoes)
in de zomer van 1989. De wankelende
muur in Berlijn kondigt een keerpunt in de wereld aan, wat Nena
op microniveau meemaakt: haar
door MS verlamde vader (Uwe
Ochsenknecht) wil dood en ze wordt
verliefd op een jongen met blauw
haar, Gijs Blom. Pas als paps een

▲ Back in the
summer of ’89...

zelfmoordpoging doet, merkt Nena
hoe serieus zijn doodswens is. Het
script van dit drama is uitzonderlijk
goed. En ook het acteerwerk en de
onderlinge chemie tussen de acteurs
zijn van ongekend niveau.

Moulin Rouge 
De jonge schrijver Ewan
McGregor reist af naar
Montmartre en wordt verliefd
op ster Nicole Kidman.
Kleurrijk musical-amusement.

news flash
Elke week maakt
Netflix een playlist
op Spotify van de
leukste muziek die
te horen is in de
series van de
streaming
dienst. Dat
leuke
deuntje
van Suits?
Dat fijne
intro van How I
Met Your Mother?
Dat stoere nummer
van Sons of
Anarchy? Check
het op netflixnederland.nl/
spotify.

abonneer via veronica magazine.nl

500 Days of Summer 
Joseph Gordon-Levitt
onderzoekt de 500 dagen die
hij samen was met Zooey
Deschanel. Originele romcom
met een dramatisch randje.

(© 2009 Twentieth Century Fox Film
Corporation and Dune Entertainment III LLC)

The Damned 
Een stel raakt betrokken bij
een auto-ongeluk en strandt
in een afgelegen herberg.
Spannende horrorthriller over
een behekste demon.

▶ Ziggo, UPC, Videoland,

Saving Santa 
Een minder stabiele elf,
Bernard, reist terug in de tijd
om de Kerstman te redden.
Vlotte animatiefilm met
enkele leuke stemmen.

Dansende dikkerd

Cuban Fury

▶ Ziggo, UPC, Videoland, KPN, Pathé-Thuis,

Kijk, itunes

Comedy Heerlijk pretentieloze
romantische comedy, waarin Nick Frost
– het dikke maatje van Simon Pegg in
Shaun of the Dead, Paul en Hot Fuzz –
verliefd wordt op zijn Amerikaanse
bazin Rashida Jones. Omdat hij beseft
dat zij ‘way out of his league’ is, besluit
hij te gaan uitblinken in een van haar
passies: salsa dansen. Verwacht geen

grote verrassingen in deze swingende
romantische comedy, maar de Britse
humor is net even iets anders – en
daarom wat verfrissender – dan
Amerikaanse. Daarbij speelt Frost
een erg leuke rol, net als Chris O’Dowd
(de Ierse agent uit Bridesmaids),
zijn grote rivaal op de werkvloer en
in de liefde.

Lucy
Lucy (Scarlett Johansson)
krijgt drugs toegediend die
haar bovenmenselijke
krachten geven. Actiefilm met
een vleugje sciencefiction.

veronicamagazine.nl/vod
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