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Op de achtergrond, in de
bijrollen spelen een paar acteurs
die we goed van gezicht kennen.
Maar wie zijn zij ook al weer?
James Fox speelt de assistent
van de leider van het Network,
met een dwingende blik. James
speelde net als zijn broer Edward
Fox vanaf de jaren zestig allerlei
karakterrollen. De bekendste:
The Servant (1963). Onlangs
speelde hij in Downton Abbey.
Stephen Rea is een Noord-Ierse
acteur die we vooral kennen van
zijn verbaasde blik als er opeens
een (plotspoiler!) piemel voor
zijn gezicht hangt in The Crying
Game. Hij speelt Letts, de leider
van het Network. We kennen
hem ook uit V for Vendetta
(2005) en The Reaping (2007).
Geraldine James speelt een
spion van MI5. Gerespecteerde
rollen in Gandhi, Sherlock
Holmes en series als Morse en
Poirot werden tenietgedaan door
een kleine bijrol in Little Britain.
Zij is de moeder van Harvey
Pincher (David Walliams, de
man van model Lara Stone), die
op volwassen leeftijd nog ‘bittie’
wil: haar moedermelk. En daar
wordt ze nu dus voor nagestaard.

UTOPIA

SERIOUS
FICTION
▶ VANAF DONDERDAG OP FILM1

op zich. Het Netwerk
laat zijn macht
gelden en schuift
het jonge groepslid
Grant (Oliver
Woollford) een
schokkend misdrijf in
de schoenen. De groep verschuilt zich in een verlaten
huis en probeert het manuscript te ontcijferen. Ze
komen achter een vreselijk complot.

Naast bewondering was ook veel
ophef over de serieuze sciencefiction van Utopia. Nu is de serie
voor het eerst in Nederland te
zien, bij Film1.
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HET GEWELD

▲ Jessica Hyde is

de leider van de
verzetsgroep.

REDACTIE ARJAN VAN DOREMALEN EN MARC KETZER

ij sciencefiction denken we snel aan
ruimteschepen, de toekomst en verre
planeten. Maar het kan ook anders.
Utopia is een Britse serie die zich
afspeelt in de nabije toekomst. De
titel is sarcastisch bedoeld, want de
maatschappij is het omgekeerde van een
Utopia. Eerder een Dystopia, waarbij de overheid als
een soort Big Brother over zijn onderdanen waakt. Vijf
vreemdelingen komen bij elkaar omdat ze fan zijn van
het manuscript van een legendarische graphic novel.
Daarin wordt de toekomst van de wereld onthuld.
Vervolgens worden ze achtervolgd door The Network.
Deze mysterieuze organisatie zet alles op alles om dit
boek in handen te krijgen. De mysterieuze Jessica Hyde
(Fiona O’Shaughnessy) neemt de leiding van de groep

Er zit een scène in Utopia die doet denken aan de
schietpartijen in de Columbine High School uit 1999 en
die op Sandy Hook Elementary School in Connecticut.
Dat laatste lag gevoelig, want dat was nog maar en
paar weken geleden toen de serie op Channel 4 werd
uitgezonden. De maker van de serie, Dennis Kelly,
werd hierop in de Britse media fel aangevallen.
Zijn reactie was nuchter: „Deze discussie gaat
over de moorden, dat ligt gevoelig. Ik denk dat je
dat geweld nodig hebt om het extreme van het
verhaal te illustreren. Het Netwerk gelooft zo
in hun eigen oplossing, dat ze dit geweld denkt
nodig te hebben om de wereld te redden.” Met het
geweld valt het eigenlijk wel mee; het is het contrast met
de keurige rest van de serie die het zo hard maakt. ◼
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PREVIEWS

ON DEMAND
VIDEO ON DEMAND
FILMTIP 5

X-MEN:
DAYS OF FUTURE PAST
Briljante breinbreker waarin
X-Men uit het verleden en uit
de toekomst samenwerken.

Eco-terroristen

NIGHT MOVES

▶ 23/9 BIJ ZIGGO, UPC, VIDEOLAND, KPN, PATHE-THUIS
THRILLER ‘No one will get hurt’ is in films meestal een
aankondiging dat er slachtoffers gaan vallen. Toch gaan
we niet verraden of dat ook opgaat voor Night Moves.
Hoe dan ook: in dit thrillerdrama beramen drie
milieuactivisten een bomaanslag op een stuwdam
in Oregon. Want waarom moet de visstand tot het

NEWS FLASH
Handig ding, die
Chromecast van
Google, waarmee je
video’s van internet
op je televisie kunt
streamen. De
laatste weken biedt
het apparaat steeds
meer mogelijkheden
bij steeds meer
streamingdiensten.
Zo biedt de
nieuwe
Netflixapp nu
een betere
integratie
met de
Chromecast
en wordt sinds kort
HBO GO, de service
van HBO, erdoor
ondersteund.
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THE MONUMENTS MEN
Een speciaal team moet aan
het eind van WOII een lading
kunstwerken uit handen van
de nazi’s houden.

nulpunt dalen omdat wij zo nodig naar onze iPod
willen luisteren? Jesse Eisenberg, Dakota Fanning
en Peter Sarsgaard spelen overtuigende rollen als de
fanatiekelingen, die elkaar eigenlijk voor geen cent
vertrouwen. Mooie beelden en muziek vervolmaken
deze sfeervolle film, die nergens pamflettistisch wordt.

THE NECESSARY DEATH OF CHARLIE COUNTRYMAN

SABOTAGE
Spannende actiethriller met
Arnold Schwarzenegger over
narcotica-agenten die een
voor een omgelegd worden.

WALK OF SHAME
Elizabeth Banks heeft een
kater maar moet lopend door
LA toch haar baantje redden.
In een discutabel jurkje.

ACHTERVOLGING IN BOEKAREST

▶ NU BIJ ZIGGO, UPC, KPN, VIDEOLAND, PATHE-THUIS
DRAMA Shia LaBeouf doet de laatste
tijd menig wenkbrauw fronsen: wil niet
meer beroemd zijn, zuipt zich avond aan
avond klem, dat soort dingen. Zo gaat
dat. Desondanks is hij de grootste troef
in The Necessary Death of Charlie
Countryman als het titelpersonage, dat
in Boekarest de dood van zijn moeder

probeert te verwerken. Hij ontmoet er
Evan Rachel Wood, valt er als een baksteen voor, maar o wee: zij is het liefje
van gangsterbaas Mads Mikkelsen. En
die is not amused. Zo verandert de love
story in een enerverende actie-thriller
met achtervolgingen in een stad, die
bijna een personage is.

GODZILLA 3D
Grootschalige actiefilm waarin
de verwoestende natuurkracht
Godzilla weer eens losbreekt,
dit keer in San Francisco.
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