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FROM DUSK TILL DAWN
de serie

Babes met
scherpe
tanden

nu online

▶ Nu op Netflix

actie Het door Quinten Tarantino
geschreven From Dusk till Dawn (1996)
bevat halverwege de meest drastische
plotwending uit de filmgeschiedenis.
Met zijn regisserende maatje Robert
Rodriguez maakte hij er een extreem
smerig potje van. Twee waardeloze
vervolgen zogen het originele gegeven
helaas helemaal leeg. Dat doen we niet
meer, dacht Rodriguez. Liever vertelde
hij het verhaal opnieuw in een serie, die
als kopstuk moet dienen van zender El
Rey Network van de filmduizendpoot.
Netflix verspreidt de reeks exclusief

HOUSE OF CARDS
SEIZOEN 1

▼ Frank Underwood (Kevin

Spacey) is een gluiperd van
het onzuiverste water.

verder. Bankovervallers Seth en Richie
Gecko zetten bij de grens met Mexico,
op de hielen gezeten door twee Texas
Rangers, koers naar een van vampiers
vergeven striptent. De hitte is voelbaar,
de droogte laat je stof ophoesten en je
vergeeft de strakke babes bijna hun
geprononceerde hoektanden: dit is
Rodriguez, die vier afleveringen zelf
regisseerde, op z’n best. (AvD)

▲ Zane Holtz en D.J.
Cotrona als de ‘triggerhappy’
broers Richie en Seth Gecko.

Thor: The Dark World
In dit vlotte, spectaculaire en
erg grappige vervolg werkt
de blonde superheld (Chris
Hemsworth) samen met z’n
verraderlijke stiefbroer Loki.

Captain Phillips
Tom Hanks geeft uitstekend
gestalte aan een man wiens
vrachtschip gekaapt wordt
door gewapende piraten en
de confrontatie aangaat.

De zweep erover

▶ Nu op dvd + seizoen 1 én 2 op Netflix
drama House of Cards is het vlaggenschip van Netflix: de magistrale remake
van de gelijknamige Britse miniserie
zette de streamingdienst definitief
op de kaart. Dat de serie zo snel een
superieure reputatie kreeg, komt door
de perfecte hoofdrol van Kevin Spacey
en het treffende beeld van lobbyisten
en politici in de slangenkuil van politiek

Washington. Frank Underwood is een
genadeloos en ambitieus politicus, een
democraat van zuidelijke komaf. Hij
is ‘house majority whip’ en moet alle
afgevaardigden met een denkbeeldige
zweep in het politieke gareel houden.
Als je niet kunt wachten om verder
te kijken: ook het complete tweede
seizoen staat al op Netflix. (MK)

What Maisie Knew
Voortreffelijk drama, dat een
destructieve vechtscheiding
laat zien door de ogen van
de zevenjarige dochter Maisie
(Onata Aprile).

Mannenharten
Ook kerels worstelen met
geluk en liefde, zo laat deze
zoveelste, maar erg geslaagde
variant op Love Actually zien.
Vanuit mannelijk perspectief.

Malavita
Nogal onevenwichtige, maar
heel vermakelijke film over
een Amerikaans maffiagezin
dat onderduikt in een dorpje
in Frankrijk.
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