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REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN & MARC KETZER

Kan Jon Hamm alias Don
Draper uit Mad Men, het ook in
speelfilms? Dacht het wel! In de
sportfilm Million Dollar Arm gaat
hij op zoek naar Indiase cricketbowlers om ze om te turnen tot
volwaardige Major Leaguebaseballers.

Baseball is verreweg de meest verfilmde sport
in Hollywood. Onze favorieten?
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THE OTHER WOMAN
Hilarische comedy. Cameron
Diaz, Leslie Mann en Kate
Upton besluiten wraak te
nemen op de overspelige
Nikolaj Coster-Waldau.

TRACKS

DON DRAPER
DOET HONKBALFILM

DE 3 BESTE
HONKBALFILMS

VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

Overweldigende schoonheid

MILLION DOLLAR ARM

oor ons Nederlanders
is het misschien lood
om oud ijzer, maar er is
écht een groot verschil
tussen het Amerikaanse honkbal en het
Britse cricket. Wel
moet je bij beide sporten keihard
kunnen werpen (pitchen en bowlen),
en daar gaat het sportagent J.B.
Bernstein (Jon Hamm) om. Na een
mislukte scouting in de VS, waarbij
zijn spelers overliepen naar een
concurrent, richt hij zich op India
om nieuwe werptalenten voor de
Major League te vinden. Via de reality-wedstrijd Million Dollar Arm vindt
hij de beste bowlers en neemt ze
mee naar Amerika. Daar aangekomen
blijken de Indiërs nogal te moeten
wennen. Aan de VS én aan honkbal.
Dit levert dubbel plezier op: dit is een
sport- en ‘vis uit het water’-verhaal
ineen. Het verhaal van deze film lijkt
dan misschien vergezocht, het is
gebaseerd op ware gebeurtenissen.

BRILJANTE VERTOLKING

Men. Daarin speelt hij de mysterieuze
reclameman Don Draper, in de jaren
zestig. De serie wordt geroemd om z’n
oog voor details en goed getroffen
uitstraling van de sixties, maar het
succes van de serie komt vooral op
het conto van Hamm. Hij speelt de
moeilijke rol van Don Draper op
subtiele en briljante wijze. Volgend
jaar is de serie afgelopen en inmiddels
is Hamm, parellel aan zijn Mad Mencarrière, voorzichtig een Hollywoodster aan het worden. Maar dan wel
een die zeer eigenzinnige keuzes
maakt.

KOMISCH TALENT

Van Don Draper zou je het niet zeggen, maar Jon Hamm blijkt ontzettend
grappig. Dat blijkt in een paar scènes
van Million Dollar Arm én wordt duidelijk in de sitcom 30 Rock, waarin hij
op hilarische wijze de (tijdelijke) vriend
van Liz Lemon speelt. Zijn (bebaarde)
optreden in de talkshow van Jimmy
Fallon was onlangs ook erg grappig
en zeer geslaagd. ◼

Jon Hamm is bij ons bekend uit Mad

THE NATURAL (1984)
Robert Redford speelt een
‘natuurtalent’ uit de jaren 30.
Hij kan pitchen én slaan!

FEVER PITCH (2005)
Jimmy Fallon speelt in deze
honkbalversie van Nick Hornby’s beroemde voetbalboek.

▶ ZIGGO, UPC, VIDEOLAND, KPN, PATHÉ-THUIS, KIJK EN ITUNES
AVONTUUR De Australische schrijfster
Robyn Davidson besloot in de jaren zeventig door de Australische woestijn te
trekken, van Alice Springs naar de Indische Oceaan: een afstand van bijna
2.800 kilometer. Als enige gezelschap
nam ze een hond en vier kamelen mee.
Ze schreef er een mooi boek over, dat nu
is verfilmd met Mia Wasikowska (Alice
in Wonderland) in de hoofdrol. De foto-

JARHEAD 2: FIELD OF FIRE
Oorlogsfilm met veel actie.
Waar het origineel zich
afspeelde tijdens de Irakoorlog, bevinden de ‘Jarheads’
zich dit keer in Afghanistan.

NEWS FLASH
Het ziet ernaar uit
dat de fusie tussen
de twee grootste
kabelboeren van
Nederland, Ziggo
en UPC, definitief
doorgaat. Onlangs
gaf de Europese
Commissie haar
toestemming. Een
voorwaarde is wel
dat het moederbedrijf van UPC,
Liberty Global,
abonneezender
Film1 van de hand
doet.

THE FACE OF LOVE

EEN TWEEDE KANS

▶ ZIGGO, UPC, VIDEOLAND, KPN EN PATHÉ-THUIS
ROMANTISCH DRAMA Weduwe Nikki
(Annette Bening) is na vijf jaar nog niet
over de dood van haar man heen. Ze
ontmoet Tom (Ed Harris), een kunstleraar die precies op haar overleden
man lijkt. Ze wordt op slag verliefd en
het wordt serieus, maar uiteindelijk

42 (2013)
Biopic over Jackie Robinson,
de eerste Afro-Amerikaanse
honkballer in de Major League.

VERONICAMAGAZINE.NL

graaf, die er enkele keren op uittrok om
Robyn tijdens de negen maanden lange
reis te ontmoeten, wordt gespeeld door
Adam Driver, bekend uit Girls. Het surrealistische, mooie landschap van de
Australische woestijn overheerst in dit
verhaal op overweldigende wijze.
Sommige shots van de film kunnen zo
gebruikt worden als promotiefilmpje
voor Australië.
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BAGGAGE CLAIM
Paula Patton begint een
charme-offensief van 30
dagen en reist 30.000 mijl
om een huwelijkskandidaat
te vinden. Hilarisch!

moet ze kiezen tussen haar nieuwe
vriend of overleden man. Een onderhoudend romantisch drama dat drijft
op het goede spel van Bening en
Harris. En er is een bonus: de onlangs
overleden Robin Williams speelt een
bijrolletje als huisvriend van Bening.

LIFE ON THE LIMIT
Fraaie documentaire over het
gouden tijdperk van de
Formule 1, toen de sport
angstaanjagend gevaarlijk
werd.

HARTENSTRAAT
You’ve Got Mail, maar dan
lekker kneuterig en gezellig op
z’n Hollands. De modieuze
Bracha van Doesburgh ergert
zich aan haar overbuurman.
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