UIT&THUIS

ON DEMAND

Zo moeder,
zo dochter
Jolie
▶ TE ZIEN BIJ UPC,

Cross-dressing
& antieke seks

Na jaren van geruchten over een
reünie besloot Monty Python een
eigen afscheid te regisseren met
tien shows in de Londense O2Arena. De laatste is zaterdag te
zien op Film 1. In 1 woord: briljant!

MALEFICENT

briljant getimed, met een afschuw voor
clichés, een punchline en politieke correctheid. En heeft zelfs zo veel invloed
gehad dat pythonesque een nieuw
woord is geworden in het Engelse
woordenboek.

V

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

oor het eerst in 34 jaar speelden de
Monty Python-mannen weer samen!
En wel live op een podium. Tien keer
werd hun ruim drie uur durende show
opgevoerd, daarna was het afgelopen.
Voor de huidige generatie de laatste
kans om de legendarische comedygroep, bekend om het doorbreken van de conventionele comedyregels, aan het werk te zien. Helaas
zonder de in 1989 aan kanker overleden Graham
Chapman. John Cleese, Eric Idle, Michael Palin, Terry
Jones en Terry Gilliam gaven de show dan ook de
cynische titel: Monty Python Live (mostly): One Down,
Five to Go. De eerste show, op 1 juli, was binnen 45
seconden uitverkocht. De laatste werd live gestreamd
in honderden bioscoopzalen. Volgens de Pythons zijn
ze tot de show geïnspireerd door Trey Parker en Matt
Stone, de makers van South Park én enorme fans van
de Monty Python-humor. Die humor is absurd en
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▲ „Now that’s what I call a

dead parrot.”

THE ONE THAT
GOT AWAY

BAD WORDS
Jason Batemans prima
regiedebuut met hemzelf in
de hoofdrol als botterik, die
deelneemt aan een spellingswedstrijd voor kinderen.

ZIGGO, VIDEOLAND, KPN,
PATHÉ-THUIS, KIJK, ITUNES

MONTY PYTHON LIVE (MOSTLY):
ONE DOWN, FIVE TO GO
▶ ZATERDAG TE ZIEN OP FILM 1

VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

MEER DAN GOUWE OUWE

De Pythons gaven voor de shows een paar pers
conferenties, die al een belevenis op zich waren en
nieuwsgierig maakten naar hun laatste optreden.
Op de vraag wat Graham Chapman van de show had
gevonden, zei Terry Jones: „Hij zou er geen idee van
gehad hebben. Maar hij is zeer aanwezig en zingt
het laatste nummer zelfs mee.” Eric Idle: „We zijn
benieuwd of we nog steeds een beetje grappig
zijn. Het is comedy, musical, cross-dressing en een
beetje antieke seks.” John Cleese over het materiaal:
„Mensen willen de oude sketches weer zien, maar
wij willen het niet op een voorspelbare manier doen.”
Oude sketches in een nieuw jasje dus. ◼

GRAHAM CHAPMAN
(1941-1989)

Na Chapmans dood hield
John Cleese op spottende
wijze de grafrede: „Goed
dat hij dood is, de pikkende
klootzak, ik hoop dat hij
brandt in de hel.” (Nadat
hij eerst alle synoniemen
uit de Dead Parrot-sketch
had genoemd.) Het was de
laatste wens van z’n vriend.
„Alles kon voor hem,
behalve goede smaak...”

VERONICAMAGAZINE.NL

FANTASY Dat iedereen zich het
sprookje van Doornroosje anders
herinnert, wordt in Maleficent keurig
opgevangen in de openingsvoiceover. In deze Disney-film staat de
boze fee Maleficent centraal, die de
beroemde vloek over het pasgeboren
prinsesjes Aurora uitspreekt: zij zal
zich voor haar zestiende aan een
spinnenwiel prikken en voor altijd
slapen. Deze valse actie is niet inge-

geven door nijd omdat ze niet
is uitgenodigd, maar omdat
Maleficent nog een appeltje
te schillen heeft met de vader.
Angelina Jolie draagt deze actierijke, spectaculair vormgegeven
fantasy-film met haar uitbundige
vertolking van het naar Lady Gaga
gemodelleerde titelpersonage. Aurora
wordt als vijfjarige trouwens gespeeld
door Vivienne Jolie-Pitt.

HOMEFRONT
Kom niet aan Jason Stathams
dochter! Merken ook James
Franco en Winona Ryder.
Lekkere actiefilm met een
ongenaakbare Statham.
▲ Angelina Jolie gaat als boze

fee op de Lady Gaga-toer.

BAGGAGE CLAIM
Stewardess Paula Patton
begint een charmeoffensief
van 30 dagen en reist 30.000
mijl om een huwelijkskandidaat te vinden. Hilarisch!

NEWS FLASH
SBS heeft kijk.nl
vernieuwd. Niet
alleen het ontwerp
natuurlijk – hoewel
dat ook best een
verbetering is.
Belangrijker
is dat je nu
ook via
IOS- of
androidapps op
je telefoon of
tablet naar content
van SBS6, Net5
en Veronica kunt
kijken. En sowieso
is het aanbod on
demand flink
uitgebreid.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

ENOUGH SAID
Mooi romantisch drama over
een lastige relatie met glansrollen van James ‘Soprano’
Gandolfini en Julia ‘Veep’
Louis-Dreyfuss.

ABOUT LAST NIGHT

GRAPPIG & GEVOELIG

▶ TE ZIEN BIJ UPC, ZIGGO, VIDEOLAND, KPN,

PATHÉ-THUIS, ITUNES

ROMANTISCHE COMEDY Romantisch
drama About Last Night uit 1986 is
bijna vergeten, tenminste, als we de tvprogrammering mogen geloven. Zelden
of nooit is de film met Demi Moore en
Rob Lowe nog te zien. De versie die nu
on demand en op dvd te zien is, is een
getrouwe remake, maar dan met een

zwarte cast. Het verhaal, gebaseerd
op David Mamets toneelstuk Sexual
Perversity in Chicago, is dan ook
tijdloos en universeel: twee koppels
beginnen een relatie, maar weten nog
niet zo goed hoe serieus het allemaal
is. Dat levert komische en gevoelige
momenten op.

GRACE OF MONACO
Ergens in dit verhaal over
actrice Grace Kelly (Nicole
Kidman), die prinses van
Monaco werd, zit een
interessant drama verscholen.
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