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▶ WOENSDAG OP NETFLIX,

DEZE WEEK OP HBO

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Sommige films halen de
bios of de dvd-box niet,
maar zijn absoluut de
moeite waard. Wij kozen
drie hilarische films uit
die je vanaf deze week on
demand kunt zien én
een splinternieuwe,
indrukwekkende HBOfilm, die volgt op 1 juni.
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ADÈLE BLANC-SEC

Bij de titel Les aventures extraordinaires
d’Adèle Blanc-Sec zullen echte
stripfans opveren, zeker als ze
horen dat dit de verfilming is van de
stripavonturen van Isabelle Avondrood
door Jacques Tardi (zie kader). Dit
avontuur van Luc Besson, een soort
kruising tussen Kuifje en Indiana
Jones, speelt zich af in het Parijs van
1912. Adèle (Louise Bourgoin) komt
terug uit Egypte en heeft met moeite
een mummie meegenomen. Daar komt
ze erachter dat een bevriende professor
het ei van een Pterodactylus heeft laten
uitkomen, waarna de vliegende dinosauriër Parijs terroriseert. Intussen
moet ze de professor bevrijden, want
hij kent een methode om de mummie
weer tot leven te wekken, die op zijn
beurt haar zuster uit een coma moet
halen. En dat allemaal op cartooneske,
maar elegante wijze. Een originele

▲ Hoofdrolspeelster is

Adèle Blanc-Sec
(rechts), een rol van
Louise Bourgoin.

combinatie in dit avonturenspektakel
vol slapstick en running gags. Zoals de
muffige inspecteur die er maar niet aan
toe komt om een maaltijd te beëindigen,
omdat hij steeds gewelddadig wordt
gestoord. En Louise Bourgoin speelt
een heerlijke hoofdrol. De op een jonge
Isabelle Adjani lijkende actrice speelt
met overtuiging, panache en een vleugje
brutaliteit. Vanaf woensdag op Netflix.

▶ Een deel van de
cast van de film
The Normal Heart.
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ISABELLE
AVONDROOD

De fantastische
avonturen van Isabelle
Avondrood is een
hilarische reeks stripboeken van Jacques
Tardi. Tussen 1976 en
2007 zijn er negen
delen verschenen. De
mooie Isabelle krijgt in
elk album te maken met
corruptie, domheid,
bureaucratie en een of
ander prehistorisch
monster. De film vertelt
vooral het verhaal
Isabelle en het monster,
maar gebruikt ook
elementen uit De
demon van de Eiffeltoren en Maanzieke
mummies.

De bijpersonages
zijn nóg leuker dan
‘de Finkels’ zelf

▶ Mandy Moore en
Martin Freeman doen
het leuk als de Finkels.
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SWINGING WITH
THE FINKELS

CLEAR HISTORY

Dat partnerruil goed fout kan gaan,
bewees de Nederlandse speelfilm
Swingers uit 2002. Dat het ook
komische gevolgen kan hebben, laat
de film Swinging with the Finkels
zien. Martin Freeman (The Hobbit!)
en Mandy Moore (Chasing Liberty)
zijn het stel uit de titel. Na een paar
jaar huwelijk stellen ze vast dat lust
en lol hebben plaatsgemaakt voor
sleur. Op aanraden van hun beste
vrienden proberen ze met wederzijdse
toestemming partnerruil. Tijdens hun
zoektocht naar het ideale koppel maken
ze kennis met een bonte stoet aan
perverse en bizarre swingers. De echte
humor zit 'm in de bijpersonages: de
collega’s van Freeman, de bonte stoet
swingers en de opa van Mandy (een
hilarische Jerry Stiller). Deze comedy ging
echt onder de radar door: kwam niet uit in de
Nederlandse bioscoop, kwam niet uit op dvd,
maar is nu wel te zien bij HBO On Demand.
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VOLGENDE MAAND BIJ HBO: THE NORMAL HEART
The Normal Heart is de verfilming van het gelijknamige
toneelstuk, een groot succes op Broadway. Een rits bekende
acteurs, onder wie Mark Ruffalo, Julia Roberts, Jim Parsons
en Alfred Molina, geven acte de présence in dit verhaal over
de beginjaren van aids. Een jonge dokter (Ruffalo) ziet al zijn
vrienden sterven aan een mysterieuze ziekte. Zijn frustratie
stijgt als de overheid niets wil doen om het te onderzoeken.
Geproduceerd door en volgende maand te zien op HBO.
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Larry David stopte na acht seizoenen
met de geniale autobiografische (?)
sitcom Curb Your Enthusiasm om
een film te maken voor HBO: Clear
History. Wanneer een onherkenbaar
als hippie vermomde David ruzie krijgt
met zijn baas (Jon Hamm, Mad Men)
over de naam (Howard) van de nieuwe
elektrische auto, neemt hij ontslag en laat
hij zijn tien procent aandelen uitbetalen.
Hij is nog niet weg of de Howard wordt
een miljardensucces. David verliest zijn
baan, zijn vrouw en zijn geld. Hij gaat
onder een andere naam op een eiland
wonen en wordt met rust gelaten, totdat
Hamm er op een dag ook gaat wonen.
David wil maar één ding: zoete wraak.
De komiek en bedenker van Seinfeld is
weer in vorm. Met leuke rollen voor
Kate Hudson, Michael Keaton, Bill
Hader, Danny McBride, Eva Mendes
en een optreden van de band Chicago.
Deze week op HBO On Demand.

▼ Larry

David is er
even beroerd
aan toe.
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