UIT&THUIS

ON DEMAND
VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

RETREAT

Horror
op het
eiland

ENDLESS LOVE
Zwijmelremake van een
romantisch drama uit 1981,
waarin een muurbloempje en
een verlegen jongen voor
elkaar vallen.

▶ TE ZIEN BIJ ZIGGO,

ADVOCAAT OP STELTEN
RAKE SEIZOEN 3
na beschuldiging van doodslag. Cleaver zit aan het
begin van serie 3 al elf maanden in de gevangenis,
waar hij vrienden heeft, maar nog meer vijanden. Zijn
vriendin en collega Scarlet (Danielle Cormack) bereidt
zich voor op het hoger beroep. Maar is het wel een
zegen voor de mensheid als Cleaver vrijkomt?

▶ VANAF DONDERDAG

TE ZIEN OP FILM 1

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

Zijn hart zit op de goede plaats,
maar advocaat Cleaver Greene
kan maar geen weerstand bieden
aan verleidingen. Seizoen 3 van
Rake is nu te zien op Film1.
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dvocaat Cleaver Greene (Richard
Roxburgh) verdedigt de vreemdste
cliënten. Zowel in de rechtszaal als
in de kroeg en de slaapkamer is hij
kampioen van de verloren zaak.
Twee seizoenen was het al
genieten van de ‘Rake’:
letterlijk een hark, maar vrij vertaald de
immorele libertijn die het niet zo nauw
neemt met de wetten van goed fatsoen.
Hij is briljant, maar ook zelfdestructief.
Cleavers karakter maakt hem uitermate
geschikt voor het verdedigen van hopeloze gevallen, zoals een kannibaal, een
bigamist en een psychotisch schoolmeisje. Het feit dat de meeste van zijn
cliënten schuldig zijn, interesseert hem
niet. Hij wordt gefinancierd door seksuele
gunsten te verlenen aan de vrouw van een
vastzittende crime lord. Zijn gedrag levert hem
aan het slot van seizoen 2 een flinke celstraf op,

▲ Cleaver op vrije voeten: is

dat eigenlijk wel een zegen?

BOTTE AUSSIE-HUMOR

Behalve veel misdaad bevat Rake typisch Australische
humor. Wat dat is? Gewoon recht voor z’n raap en
nogal bot. Maar dan op een charmante manier. De
fine fleur van de Australische acteerwereld komt
voorbij in de serie. De hoofdrol van Cleaver Greene
is in goede handen bij Richard Roxburgh. Hij speelde
al eens de schurk in The League of Extraordinary
Gentlemen en Van Helsing, en was onlangs nog
indrukwekkend in de duikersfilm Sanctum. In seizoen
3 komt Cate Blanchett ook even voorbij: opmerkelijk
genoeg gaat ze Cleaver Greene zelf spelen in een film
over het leven van een vriendin van hem. ◼

RAKE REMAKE

Wanneer een serie succes heeft (in Australië is Rake
een grote hit), dan kun je ervanuit gaan dat Hollywood
geïnteresseerd is. En ja hoor: in de VS zijn er al dertien
afleveringen gemaakt van Rake (US) met in de hoofdrol
Greg Kinnear. De serie is hier nog niet op tv, maar dat zal
niet lang duren. We zijn benieuwd of Kinnear diezelfde
charmante botheid kan tentoonspreiden als Roxburgh.
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PATHÉ-THUIS,VIDEOLAND,
KPN, KIJK, ITUNES
THRILLER Een koppel trekt zich
terug in een afgelegen omgeving om
de dood van hun kind te verwerken.
Een derde persoon gooit echter
roet in het eten. Retreat is een heel
aardige variant op de Australische
thrillerklassieker Dead Calm, met
een originele twist. Op het Schotse
eiland waar Cillian Murphy en
Thandie Newton proberen hun rust

te vinden, spoelt de
bebloede soldaat Jamie
Bell aan, die vertelt dat op
het vasteland een dodelijk
virus vernietigend om zich
heen heeft gegrepen. Terugkeer is
onmogelijk. De vraag of hij gelijk heeft
of een psychopaat is, blijft lang in de
lucht hangen dankzij het foutloze spel
van Bell.

THE LETTER
Een van drie samenwerkingen
in slechts twee jaar tijd tussen
James Franco en Winona
Ryder is deze thriller over een
aftakelende toneelregisseuse.

▲ Jamie Bell is z'n

Billy Elliot- imago
allang ontgroeid.

THE FAULT IN OUR STARS
Liefde op het eerste gezicht
tussen twee kankerpatiënten
die elkaar ontmoeten op een
praatgroep en vervolgens
Amsterdam gaan verkennnen.

NEWS FLASH
In de nacht van
vrijdag 31 oktober
en 1 november is
het Halloween.
Voor veel zenders
een gelegenheid
om horror
uit te
zenden.
Ook Film1
doet mee:
als abonnee
van UPC, KPN,
Ziggo, Telfort en
Canal Digitaal
mag je dit jaar
gratis meekijken
naar de Film1
Horrornacht.
Als je durft.

ABONNEER VIA VERONICAMAGAZINE.NL

HOE TEM JE EEN DRAAK 2
De vikingpuber uit deel 1 moet
een booswicht stoppen die
alle draken tot zijn slaven wil
maken. Let vooral op de
megacoole reuzendraak.

FOUTE KANT OP

LOVE & AIR SEX

▶ TE ZIEN BIJ ZIGGO, VIDEOLAND, KPN, UPC
ROMCOM Als Michael Stahl-Davis op
Facebook ziet dat zijn ex Ashley Bell
het weekend in Austin wil doorbrengen,
boekt hij ook snel een vlucht naar de
Texaanse stad. Maar in plaats van
een happy get-together raakt hij opgescheept met zijn maat Zach Cregger,

die in de clinch ligt met zijn vriendin
Sara Paxton, die op haar beurt samen
met Bell op stap gaat. Een typische
indie-romcom met wisecrack-dialogen
over seks- en versierkunsten. Soms
wat gekunsteld, maar vaak wel heel
grappig en zelden voorspelbaar.

EDGE OF TOMORROW
Tom Cruise revancheert zich
voor toekomstvisie Oblivion
met vette sf-film, waarin hij
bij zijn strijd tegen aliens
steeds dezelfde dag beleeft.
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