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◀ Eva Green

wordt bezeten
door demonen.

Timothy ‘Bond’
Dalton als avonturier
is een openbaring

DEMONEN
JAGERS

PENNY DREADFUL SEIZOEN 1

▶ NU OP NETFLIX

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Is het horror? Fantasy? Een
historisch drama? Penny
Dreadful duw je niet zomaar
in een hokje met vampiers,
weerwolven en bekende
figuren, zoals
Dracula. Maar
vermakelijk is
deze nieuwe
Netflix-serie
wél.
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onden, eind negentiende
eeuw. Jack the Ripper
heeft z’n kont nog niet
gekeerd of de stad wordt
opnieuw opgeschrikt door
een serie moorden en
verdwijningen. Avonturier
in ruste Sir Malcolm Murray is het zat:
hij stelt een team samen om het op te
nemen tegen de bovennatuurlijke
krachten die de stad
terroriseren. Zijn
team bestaat uit
drie opvallende
personages.
Vanessa Ives is een
mysterieuze vrouw,
een medium met
betoverende ogen
die een bepaalde oerkracht kan oproepen.
Wetenschapper Dr.

Frankenstein wordt erbij gehaald vanwege zijn pathologische kwaliteiten.
En de Amerikaan Ethan Chandler is in
Londen voor een Buffalo Bill-show. De
revolverkunstenaar blijkt handig voor
het team vanwege de broodnodige
spieren en schietkracht. Alle vier
de karakters vechten letterlijk en
figuurlijk tegen demonen. Ze slepen
allen een groot geheim met zich mee.

5 MILJOEN KIJKERS

Dreadful is de nummer één van de
zender Showtime met een gemiddelde
van 5 miljoen kijkers per week. En
niet alleen in Amerika is de serie een
hit. In Groot-Brittannië was Penny
Dreadful de op twee na grootste serie
op betaal-tv.

ENGE BOEKJES
Een ‘Penny Dreadful’ was een Britse
fictie-publicatie in de
negentiende eeuw: een
vaak lugubere serie
verhalen, die om de zo
veel weken uitkwam.
Elk deel kost een penny,
vandaar de naam. De
Penny Dreadfuls werden
gedrukt op goedkoop
papier en waren bedoeld
voor jonge mannen
uit de working class.
Beroemde voorbeelden
zijn Sweeney Todd,
Varney the Vampire,
Spring-Heeled Jack
en Black Bess.

GEEF EVA EEN EMMY

De producers van deze serie zaten ook
achter de James Bond-film Skyfall.
Misschien dat daarom voor de hoofdrol van Sir Malcolm hun oog viel op
voormalig Bond-acteur Timothy
Dalton. En waar hij een aanfluiting
was als 007, is hij een openbaring als
avonturier met verantwoordelijkheidsgevoel. Zijn wat bekakte accent is nu
perfect op z’n plaats, net als zijn
gedistingeerde grijze baard. Ook Eva
Green speelt de heksachtige Vanessa
met verve. In de tweede aflevering is
een gruwelijke scène te zien, waarbij

serie, een
gruwelijke hit.

haar personage wordt bezeten door
een demon. Green is zo briljant dat ze
voor deze scène alleen al een Emmy
moet krijgen.

GRUWEL

Josh Hartnett blinkt ook uit in zijn rol:
een Amerikaan in Londen. Hij die de
Amerikaanse prairies gewend is, kijkt
met stijgende verbazing naar de
combinatie van Britse beleefdheid en
bovennatuurlijke gruwel. Harry
Treadaway is als Dr. Frankenstein de
grote onbekende van het viertal, maar
een jonge, goede Britse acteur was
natuurlijk snel gevonden. Rory
Kinnear is opvallend als het Monster
van Frankenstein, in een vermakelijke
verhaallijn die Frankenstein en Het
Spook van de opera combineert. In
fraaie bijrollen komen ook Billie Piper
(Dr. Who) en David Warner (The
Omen) voorbij. ◼

▲ Ook Danny Sapani,

Billie Piper en Rory
Kinnear komen in
Penny Dreadful
voorbij.

BEREKENENDE BITCH

Het team heeft in dit eerste seizoen één
belangrijke missie: de zoektocht naar
Sir Malcolms dochter Mina Harker,
die door een vampier is ontvoerd. Maar
onderweg zijn er nogal wat gruwelijke
zijpaadjes. Veel klassieke personages
uit de horrorliteratuur passeren de
revue: Dracula, Frankenstein, Dorian
Gray, professor Van Helsing. Ze komen
allemaal aan bod, maar soms op een
manier die je niet verwacht. Penny
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◀ Een gruwelijke

Misschien wordt Penny
Dreadful de grote
doorbraak van Eva
Green. Ze was dan wel
ooit Bondgirl (Vesper
Lynd in Casino Royale):
echt wereldberoemd is
ze nog niet. Èva Gaëlle
Green, zoals ze eigenlijk
heet, is de dochter van

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

een Franse moeder (de
Franse actrice Marlène
Jobert) en een Zweedse
vader. In 2003 maakte
Green haar debuut in
Bernardo Bertolucci’s
The Dreamers. Haar
optreden kreeg wat
kritiek vanwege
expliciete seksscènes.

Later viel ze ons op in
Kingdom of Heaven en
The Golden Compass.
Onlangs was er nog een
relletje over haar, omdat
preutse Amerikanen
vielen over haar borsten
op de poster van Sin
City 2. Maar de rol die
op ons netvlies staat

gegrift, is die van heks
Morgana in de serie
Camelot, waarvan maar
één seizoen is. Nooit
zagen we zo overtuigend
’n berekenende bitch als
deze Morgana. Talenten
die haar goed van pas
komen in de rol van
medium Vanessa Ives.
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PREVIEWS
VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

PRISONERS OF WAR - SEIZOEN 2

Bruter dan Homeland
▶ NU TE ZIEN BIJ UPC EN VIDEOLAND
THRILLER Het eerste seizoen van de
Israëlische serie Prisoners of War
schreeuwde al op de dvd-hoes: ‘De
tv-serie waarop Homeland gebaseerd
is’. Maar Homeland en Hatufim,
zoals de originele titel luidt, zijn niet
inwisselbaar. Prisoners of War gaat
over twéé mannen, die na zeventien jaar
gevangenschap in Libanon terugkeren

naar hun land en familie. Ook is de serie
wat bruter. In de tweede reeks, die nu
on demand te zien is, ontdekken de
hoofdrolspelers dat de derde gevangene
die bij hun was, helemaal niet overleden
is, maar alive and kicking in Syrië. Is
hij overgelopen? Liefhebbers van
Homeland zullen zich geen buil vallen
aan deze spannende serie.

DOM HEMINGWAY
Jude Law is hilarisch in deze
misdaadcomedy over een exbajesklant die twaalf jaar lang
zijn mond heeft gehouden en
nu genoegdoening wil.

▲ De cast van het brute

Prisoners of War.

THE KEEPER OF LOST CAUSES

NEWS FLASH
Netflix heeft een
akkoord gesloten
met Warner Bros
over Gotham. Begin
2015 is de serie te
zien. Gotham
gaat over de
stad van
Batman,
toen die
nog te
jong was
om een vleermuispak aan te
trekken. Met Ben
McKenzie als de
jonge inspecteur
Jim Gordon en ook
jonge versies van
The Riddler, The
Penguin en Catwoman komen voorbij.
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THE BOOK THIEF
Indrukwekkend verzetsdrama.
De pleegouder van de kleine
boekenliefhebster Sophie
Nélisse geven onderdak aan
een joodse onderduiker.

THE VAMPIRE DIARIES
In deze komische fantasyfilm
probeert een vredelievende
vampier de wereld te
beschermen tegen haar
dorstige soortgenoten.

FACES IN THE CROWD
Milla Jovovich wordt door een
seriemoordenaar aangevallen,
waarna ze geen gezichten
meer herkent. Toch zoekt
ze haar aanvaller.

SERIE Q VERFILMD

▶ NU BIJ ZIGGO, UPC EN ITUNES
THRILLER De vrouw in de kooi is het
eerste verhaal van de succesvolle
boekenreeks Serie Q van Jussi
Adler-Olsen. Ofwel: een prima thriller,
waarin een linkse politica zonder een
spoor achter te laten verdwijnt.
Brigadier Carl Mørck (Nikolaj Lie Kaas),
wordt na een miskleun gedegradeerd
tot hoofd van de afdeling ‘onopgeloste

zaken’ Q, in de kelder van het
politiebureau. De verdwaalde Syrische
schoonmaker Assad (Fares Fares)
assisteert hem met een verhelderende
blik op de zaak. Hier en daar nogal
naargeestig (de decompressietank!),
maar dat wordt gecompenseerd door
de rol van Fared Fared als grappige
assistent.

AUGUST: OSAGE COUNTY
Wanneer een alcoholist
verdwijnt, ontstaat er een
familiedrama vol bekende
gezichten, onder wie Meryl
Streep en Julia Roberts.
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