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Zaterdag

Sleepless in Seattle ❘ Net5

❘ 18.25

Zondag

The Wedding Singer ❘ Net5

Sarah Jessica &
Matthew: niét het
leukste koppel in
Failure to Launch.

Love
is in the Air

Het is de week van
Valentijnsdag en dus is er
een overweldigend aanbod
van romantische films op tv.
Dit is onze selectie!

12

Dinsdag

The Wedding Date ❘ Net5 ❘

20.30

Woensdag

Failure to Launch ❘ RTL 5 ❘

20.30

Donderdag

Bounce ❘ RTL 8 ❘ 20.30

Vrijdag

The English Patient ❘ RTL

8 ❘ 20.30

Voor een uitgebreide beschr
ijving en
waardering van deze romant
ische films ga
je natuurlijk naar onze rub
riek Film op tv.
Die vind je op pagina’s 62
t/m 72.

Eindelijk ontmoeten
ze elkaar: het
romantische slot van
Sleepless in Seattle.

h

et is natuurlijk geen toeval dat
er in deze Valentijnsweek zoveel
romantische films op tv te zien.
Hoewel het vaste patroon ‘man ontmoet
vrouw, man kibbelt met vrouw en man
krijgt iets met vrouw’ voorspelbaar
genoemd mag worden, is dat toch de
grote kracht van deze films. Er zijn veel
aardige varianten op gemaakt. Vaste prik
is dat je ze samen op de bank met je
geliefde moet bekijken. De week begint
zaterdag goed met het romantische
drama Sleepless in Seattle (Net5, 18.25
uur). Mierzoet maar hartverwarmend:
Tom Hanks is net weduwnaar geworden
en als zijn zoontje naar een radioshow
belt en zijn hart uitstort, wordt luisteraar
Meg Ryan verliefd op de beschrijving
van Hanks, zonder hem ooit gezien te
hebben. Zondag probeert zanger op
bruiloften Adam Sandler in The Wedding
Singer (Net5, 17.45 uur) het schattige
serveerstertje Drew Barrymore te
versieren. Let op Steve Buscemi als die
ene dronken oom die op elke bruiloft wel
lijkt rond te hangen. Maandag is min of

❘ 17.45

Debra huurt een
gigolo in, als vriendje
voor een bruiloft in
The Wedding Date.

meer een rustdag. Dinsdag is het echt
Valentijnsdag... The Wedding Date (Net5,
20.30) is romantiek en comedy in de
zuiverste vorm. Debra Messing (uit Will &
Grace) huurt een gigolo die bij de bruiloft
van haar zus voor haar nieuwste vriend
moet doorgaan. Aangezien hij wordt
gespeeld door Dermot Mulroney komt
echte romantiek om de hoek kijken.
Voorspelbaar? Zeker. Lekker zwijmelen?

Dat zeker ook... Op woensdag zijn de
hoofdrollen in Failure to Launch (RTL 5,
20.30) voor Matthew McConaughey en
Sarah Jessica Parker. Hij woont nog
steeds thuis en zij moet hem bij zijn
ouders weglokken. De schattige bijrollen
van Zooey Dechanel en Justin Bartha
houden je scherp. Op donderdag is
Bounce (RTL 8, 20.30) te zien waarin
Ben Affleck zijn vliegticket afstaat aan
een vreemde, waarna het vliegtuig te
pletter stort. Dan ontmoet hij de eenzame
weduwe Gwyneth Paltrow. Zigeunertranen
en romantiek volop! Seinfeld heeft een
hilarische aflevering waarin Elaine met
haar vriend naar The English Patient gaat
en de film haat, in tegenstelling tot haar
vriend. Het resultaat is een break-up.
Daarna moet ze met haar baas opnieuw
naar het romantische drama. Halverwege
de voorstelling houdt ze het niet meer uit
en schreeuwt de zaal toe hoe vreselijk ze
het vindt. Wie heeft gelijk? Controleer het
op vrijdag (RTL 8, 20.30). ◼

