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‘DIT WORDT GROOTS’
SENSE8

S

▶ VANAF VRIJDAG OP NETFLIX

De eerste grote sciencefictionserie van Netflix wordt omgeven
met geheimzinnigheid, maar één
ding is zeker, volgens de makers:
„We gaan de deuren van de
televisiebusiness opblazen met
Sense8!”

▲ Daryl Hannah is nu oud
genoeg voor de moederrol.

ense8 is geen normale sf-serie. Dit
wordt groots!” Schrijver en producent
J. Michael Straczynski (Babylon 5)
weet het zeker: deze serie van Andy en
Lana Wachowski (het broer-zusduo
achter The Matrix) gaat scoren. „Het
script is al bijzonder; acht mensen uit
verschillende delen van de wereld worden plotseling
mentaal en emotioneel met elkaar verbonden, en
door vreemden geholpen én opgejaagd. Deze ‘sensates’ (vandaar die serietitel -red.) worden gespeeld
door jonge, nog onbekende, maar zeer talentvolle
acteurs. Elke aflevering gaat over een ander personage en we volgen ze over maar liefst vier continenten. ”
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1. WOLFGANG UIT BERLIJN
Max Riemelt
(Duitsland, bekend
van Die Welle)

2. NOMI UIT SAN FRANCISCO
Jamie Clayton
(VS, bekend van
TRANSform Me)

3. RILEY UIT REYKJAVIK
Tuppence Middleton
(Groot-Brittannië,
bekend van The
Imitation Game)

4. WILL UIT CHICAGO

Brian J. Smith
(VS, bekend van SGU
Stargate Universe)

5. KALA UIT MUMBAI

Tena Desae
(India, bekend van
The Best Exotic
Marigold Hotel)

6. CAPHEUS UIT NAIROBI
Aml Ameen
(Groot-Brittannië,
bekend van
The Maze Runner)
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ON DEMAND
VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

BIRDMAN
De winnaar van de Oscar voor
Beste film is een smetteloos
in elkaar gezette satire die
amusante plaagstoten uitdeelt
aan de filmbusiness.
Ziggo, Videoland, PathéThuis, KPN, iTunes

A-LIST BIJROLLEN

Behalve de acht jonkies spelen ook drie veteranen een
belangrijke rol in de serie. We beginnen met Daryl
Hannah (Kill Bill): „Ik speel Angel, een uniek figuur:
min of meer een moederrol voor de sensates. Ze is van
een vorige Sense8-generatie en weet precies wie er
achter hen aan zit. Om hen te redden, levert ze een
groot offer. De acht zijn immers een wonderbaarlijke
groep jonge, mooie en talentvolle mensen. Het zijn

‘De Wachowski’s weten
hoe je een goed verhaal
moet vertellen’
echt mijn baby’s.” Terrence Mann (Critters) maakt
zich minder druk om de kids, want hij speelt de
schurk: „Alleen al mijn personagenaam is geweldig;
Mr. Whispers. Je moet hierbij denken aan The Sigaret Smoking Man uit The X-Files. Ik speel een man
met maar één missie: Sense8 oppakken en voor mijn
eigen doeleinden en experimenten gebruiken. Ik heb
het vooral voorzien op Will, die ik over de hele wereld
opjaag. Ik ben ook een sensate, maar dan een gemene.
Het is heerlijk om zo’n rol te spelen. Sense8 is een
geweldige serie op enorme schaal, en dat wordt
weinig vertoond. De Wachowski’s weten hoe je een
goed verhaal moet vertellen. Het is fijn om weer aan

▲ Wat hebben een Amerikaanse cop
en een IJslandse dj met elkaar gemeen?
Ze zijn samen een kwart van de Sense8.

een groot project te werken. Toen ik jong was, zat ik in
de Critters-films waar ik veel lol mee heb gehad. Er
zijn vier delen verschenen, maar ik bel de studio elk
jaar of er misschien nog een vijfde komt.”
Tussen deze goeierik en slechterik zit de geheimzinnige Jonas, gespeeld door Naveen Andrews: (Lost):
„Ik mag helemaal niets over mijn rol zeggen van de
Wachowski’s, omdat ik dan te veel verraad. Ik zeg
zelfs niet of hij goed of slecht is, alleen dat hij vooral
mysterieus is. Ik ben natuurlijk bekend als Sayid uit
Lost, maar ik moet daar nog wel iets over kwijt. Ze
hebben die serie gewoon verknald met dat einde.
Sense8 is veel en veel beter. Dat je het maar weet!

‘Sense8 is veel en veel
beter dan Lost. Dat
je het maar weet!’
Het is niet sciencefiction op een technische manier,
maar meer in de stijl van William Burroughs, met veel
metaforen. Je zult weggeblazen worden door de
grootsheid van deze serie.” ◼

’71
Intense thriller die zonder
sensatie laat zien hoe een
Britse soldaat na rellen in de
jaren 70 alleen achterblijft in
een volkswijk in Belfast.
Ziggo, Videoland, PathéThuis, KPN, iTunes

THE TAKING OF DEBORAH
LOGAN
Fake docu over een vrouw die
leidt aan de ziekte van Alzheimer. Dan blijkt dat er iets
gruwelijkers aan de hand is.
Ziggo, Videoland, PathéThuis, KPN

EVERLY
Salma Hayek komt haar huis
niet uit in deze actiefilm: de
schurken komen vanzelf die
kant op als haar man een prijs
op haar hoofd zet.
Ziggo, Videoland, PathéThuis, KPN

▲ Brandkastkraker Wolfgang denkt dat-ie
stoer is. Of beter gezegd: hij dácht het.

7. SUN UIT SEOEL

Bae Doona
(Zuid-Korea, bekend
van Cloud Atlas)

8. LITO UIT MEXICO-CITY

Miguel Ángel Silvestre
(Spanje, bekend van
Los Amantes
Pasajeros)
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GLUCKAUF
Limburg oogt als Wallonië
in dit grauwe sociaal drama
waarin de relatie van een
vader en zoon onder druk
komt te staan door grote
schulden. Ziggo, Videoland,
Pathé-Thuis, KPN
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