UIT&THUIS

ON DEMAND
I AM ALI

In de
ban van
de ring

THE NEWSROOM SEIZOEN 3

TERUG NAAR
DE STUDIO
TE ZIEN OP HBO
De belevenissen van nieuwslezer
Will McAvoy en zijn team weten
ons al twee seizoenen te boeien
in The Newsroom. Het derde en
laatste seizoen gaat maandag van
start op HBO.

I

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

n seizoen 1 stal Emily Mortimer, die de rol
van producer MacKenzie McHale (MacMac)
speelt, de show. Haar zenuwachtige gedraai
rond presentator Will (Jeff Daniels) gaf drama
én comedy. En dat terwijl hij in een soort
College Tour net te veel heeft prijsgegeven van
zijn politieke overtuiging. In seizoen 2 staat
operatie Genoa centraal. De bron van het verhaal over
Amerikaanse militairen die het verboden gif sarin
gebruiken, blijkt onzin te verkopen. Helaas komen ze
er pas achter ná de uitzending. Wat gebeurt er in
seizoen 3? Bedenker Aaron Sorkin: „Het team gaat
ver om een klokkenluider te beschermen die 27.000
regeringsdocumenten heeft gelekt naar internetmedewerker Neal (Dev Patel, red.). Omdat Neal die
persoon heeft geholpen, is hij medeplichtig aan
spionage. Daardoor komt het team onder grote
druk te staan. Intussen moet chef Charlie (Sam
Waterston, red.) het programma beschermen tegen
de bazen die aanwezigheid op social media
belangrijker vinden dan journalistieke integriteit.”
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▶ TE ZIEN BIJ ZIGGO,
▲ Jeff Daniels is briljant

als de populaire
news anchor Will
McAvoy.

IQ VAN 8

▶ VANAF MAANDAG

▲ De Britse Emily Mortimer

speelt MacMac.

Het realiteitsgehalte van The Newsroom is hoog,
ook omdat veel nieuwszaken (Libië, de Amerikaanse
verkiezingen) echt zijn. Maar de grote kracht zijn
de boeiende personages en overtuigende dialogen
onderling. Dat alles zo goed uit de verf komt, hebben
we te danken aan de uitstekende acteurs. Jeff Daniels
heeft alles om een geloofwaardige Amerikaanse
nieuwslezer te zijn. Hij speelt dan ook de rol van zijn
leven en had last van afkickverschijnselen toen hij een
dag na de opnames van The Newsroom op de set van
Dumb and Dumber To stond. Daniels: „Het was méér
dan een beetje beangstigend. Om van Will McAvoys
IQ naar dat van Harry Dunne te gaan: dat is nogal een
val. Mijn angst is dat er in het derde seizoen van The
Newsroom elementen van Harry in Will gekropen
zijn.” Wij zijn heel benieuwd hoe dat eruitziet. ◼

FILMNIEUWS
Het komt niet vaak voor

dat een nieuwsshow als
decor voor een film of serie
dient. De klassieker
Network (1976) met Faye
Dunaway is de bekendste,
gevolgd door Broadcast
News (1987). De Anchorman-films (2004 & 2013)
met Will Ferrell zijn een
prachtige spoof op het vak.
Er is een romkom: Morning
Glory (2010). En een
grappige tv-serie over een
fictief journaal: het Britse
Drop the Dead Monkey,
van 1990 tot 1995.

VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

◀ Neal (Dev Patel,

UPC, VIDEOLAND, KPN,
KIJK, ITUNES
DOCU De gezondheid van
Muhammad Ali (72) gaat hard
achteruit. De bokslegende lijdt
aan de ziekte van Parkinson en kan
nog amper praten. Hij was vorige
maand dan ook niet aanwezig bij
de première van I am Ali, een
documentaire vol oude beelden
en interviews met misschien wel
de meest geprofileerde persoon
uit de sport. En vaak zijn de
interviewbeelden net zo mooi als die

van de ring, want Ali was een
begenadigd prater. Op 21-jarige
leeftijd (toen nog Cassius Clay) bracht
Ali een elpee uit, getiteld I am the
Greatest. Wij spreken hem niet tegen.

OORLOGSGEHEIMEN
Twee vrienden worden uit
elkaar gescheurd omdat de
vader van de een bij het verzet
zit, en die van de ander bij de
NSB. Ontroerende jeugdfilm.

▲ Ali met zijn vrouw Yolanda

Williams in 1986.

THE COMEBACK SEIZOEN 2

NEWS FLASH
Getting On is een
sitcom die zich
afspeelt in een
ziekenhuis. Het is
de remake van de
gelijknamige
Britse serie.
Laurie
Metcalf
is een
briljante
dokter in
een ziekenhuis, die
sociale vaardigheden mist. Maandag
begint seizoen 2 op
HBO, terwijl het
eerste seizoen twee
dagen later uitkomt
op dvd en blu-ray.

links) en Charlie (Sam
Waterston) ruziën over
een nieuwsbron.
▶ Malin Akerman

speelt een fraaie
bijrol in de serie.

VERONICAMAGAZINE.NL

X-MEN:
DAYS OF FUTURE PAST
De zevende X-Men-film,
waarin de helden uit beide
tijdlijnen met elkaar worden
gecombineerd. Klasse-actie.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

PHANTOM
Een Russische onderzeeër
ontdekt een complot
dat de gehele mensheid
zal vernietigen. Veel
claustrofobische spanning.

FRIGHT NIGHT 2
Een tiener denkt dat zijn
nieuwe buurman een vampier
is. Horror en een vleugje
humor in deze sterke remake
van de hit uit 1985.

TWEEDE KANS

▶ VANAF MAANDAG TE ZIEN OP HBO
COMEDY In 2005 werd de
serie The Comeback na een
seizoen gecanceld. En nu,
negen jaar later, plakt HBO er
toch een tweede seizoen aan
(inderdaad: de comeback van
The Comeback). Friendsactrice Lisa Kudrow keert
terug als Valerie Cherish, de
eendagsvlieg uit een sitcom

die in seizoen 1 een
comeback waagde in een
serie getiteld The Comeback.
Verwarrend? Dat zeker.
Destijds sloot Cherish haar
terugkomst succesvol af als
gast bij The Tonight Show
with Jay Leno. Bijna tien jaar
later voelt Cherish wel weer
voor een comeback.

TRANSFORMERS:
AGE OF EXTINCTION
Er dient zich een oeroude
vloek voor de Transformers
aan op aarde. Een episch
avontuur met Mark Wahlberg.
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