reviews dvd & blu-ray

The Adventures of

Tintin

Filmgrootheden Steven Spielberg (regie) en Peter
Jackson (productie) bundelden de krachten voor
een animatiefilm met ‘performance capture’.
animatie met: Jamie bell, andy serkis, daniel craig, nick frost, simon
pegg regie: steven spielberg USA/nz 2011 - 107M Nu op dvd €17,- blu-ray €17,-

>>

Na Indiana Jones 4 maakten we
ons zorgen of Steven Spielberg
nog wel goede actie kon maken. Met
deze animatiefilm bewijst hij echter dat
hij het nog niet verleerd is. Met behulp
van de geavanceerde ‘performance
capture’-techniek (check de extra’s om
te zien hoe het precies werkt) maakte
hij een soepel lopend avontuur, dat
eerst voert van thuisbasis België naar

60

volle zee, vervolgens naar de woestijn
– waar een sensationele achtervolging
door een Marokkaans bergdorp volgt
– om weer te eindigen in België. Het
verhaal is een geslaagde samensmelting
van drie Kuifje-albums: Het geheim van
de Eenhoorn, De schat van scharlaken
Rackham (die twee boeken bevatten een
doorlopend verhaal) en De krab met de
gulden scharen (hierin ontmoet Kuifje
kapitein Haddock voor het eerst).
Andy Serkis maakt van de karikaturale
Haddock een interessant en bizar
personage, wiens alcoholverslaving
gelukkig wel door de Hollywood-censuur
wist te komen. Voor het vervolg draaien
regisseur Spielberg en producent Peter
Jackson de rollen om. We zijn benieuwd,
en hopen dat ons favoriete personage,
professor Zonnebloem, in die film wél
mee mag doen. (MK) ★★★★

The Bridge
misdaad Met: Kim Bodnia, Sofia Helin,
Christian Hillborg s/DK 2011 - 600M, 10
afleveringen Nu op dvd €28,Scandinavische misdaad
is een heel eigen genre
aan het worden, met het
nadeel dat ook mindere
zusjes van een Wallander
of Millennium de markt
vervuilen. Daarvan is bij de The
Bridge echter geen sprake. De
Zweeds-Deense serie trapt
spectaculair af met een door
tweeën gezaagd lijk, dat midden
op de brug tussen Zweden en
Denemarken is gelegd. De Deense
agent Martin (Kim Bodnia) moet
dus met z’n Zweedse collega Saga
(Sofia Helin) samenwerken om
deze moord en de reeks volgende
moorden door dezelfde dader op
te lossen. De interactie tussen de
oenige Martin en de onaangepaste
Saga is heerlijk, en de spanning
wordt perfect opgebouwd, maar
de ontknoping is een beetje een
afknapper. (AvD) ★★★★

