uit&thuis
Briljant
baanbrekend

De ballen!

▶ Feuten het feestje
comedy Slim van regisseur Lourens Blok om voor
de bioscoopfilm van de tv-serie Feuten, samen met
scenarioschrijver Willem Bosch een op zichzelf staand,
voor iedereen toegankelijk verhaal te vertellen. Nou ja,
verhaal. Op de epiloog (‘drie maanden later’) na speelt
heel de film zich af op de middag en avond waarop het
inschrijvingsfeest van het studentencorps H.S.C.
Mercurius uit de klauwen loopt. Centraal staan twee
aankomende feuten, Elias (Daniel Cornelissen) en
Lieve (Evita Rosenberg), uit de polder, die in zowel
negatief als positief opzicht de mores van het
ballenleven leren kennen. De confrontaties van de
oudgedienden uit de serie met de politie zijn nogal
dubieus, gezien het toenemende geweld in Nederland
tegen hulpverleners en andere overheidsdiensten.
Maar verder is deze opvallend naturel geacteerde
comedy uiterst vermakelijk, terwijl er ook nog
verstandige woorden gesproken worden. (AvD) (((

blu-ray

Cold turkey
▶ BREAKING BAD - THE FINAL

▲ Hij is weliswaar een

misdadiger, maar het belangrijkste voor Walter White
(Bryan Cranston) is zijn gezin.

SEASON

Dat belooft een ernstig geval
van cold turkey afkicken te
worden, nadat een van de beste
series aller tijden op het
hoogtepunt is gestopt.

top 5 series
▼ Louche advocaat Saul

redactie arjan van doremalen

misdaad The word is out! Aan het eind van het
vorige seizoen komt narcotica-agent Hank
Schrader (Dean Norris) erachter dat zijn zwager,
de sympathieke en aan longkanker lijdende leraar
scheikunde Walter White (Bryan Cranston), de
drugsbaron Heisenberg is, naar wie hij al zo lang
op zoek is. Hij gaat de confrontatie met hem aan,
en dit alles krijgt een verrassende uitkomst. Dat
is zo mooi aan Breaking Bad: het is zo heerlijk
onvoorspelbaar. Dit houdt BB ook nog vol in het
slotseizoen van slechts acht – maar ijzersterke! –
afleveringen. Het slot – nee, we verklappen heus
niks – doet recht aan volgens kenners misschien
wel de beste serie ooit. De makers durven het ook
aan de serie niet eindeloos op te rekken (Dexter!)
maar gewoon op het hoogtepunt te stoppen. Al
hebben we nu wel een ernstig geval van afkickverschijnselen. Cold turkey! (MK) (((((
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Goodman (Bob Odenkirk)
krijgt binnenkort zijn eigen
serie: Better Call Saul.

1

Treme Seizoen 4
In het vierde en laatste seizoen, dat maar
half zo lang duurt, leeft ook New Orleans
op door de verkiezing van Barack Obama.

2

Spartacus seizoen 3:
War of the damned
In het derde seizoen van Spartacus: Blood
and Sand rebelleert de titelheld verder.

3

Suits seizoen 2
Topadvocaat Harvey Specter en zijn
ongediplomeerde compagnon Mike Ross
bluffen rustig door in dit tweede seizoen.

4

Da Vinci's Demons s1
Van de schrijver van The Dark Knight en
Man of Steel, David S. Goyer, een serie
over de jeugd van Leonardo Da Vinci.

5

Pretty Little Liars S2&s3
Niet zo lang na het eerste seizoen kun je
al aan de slag met 2 & 3, waarin nieuwe
duistere mysteries aan het licht komen.
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