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EN NOG ZOVEEL MEER
THEWALKING DEAD

THESOPRANOSBIG LITTLE  
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TRUE
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WESTWORLD

Wil je eindelijk weten waar alle buzz rond ‘Game Of Thrones’ over gaat? En mee 
op het puntje van je stoel zitten voor ‘Westworld’? Wil jij als eerste meeleven 
met ‘Insecure’ of vol spanning alle afleveringen van ‘The Bridge’ verslinden?  

Écht goeie series kijk je niet: die beleef je. 

En net daarom lanceren we de nieuwe Play. Je vindt er vanaf nu de strafste 
series van eigen bodem én alle internationale toppers waaronder HBO terug. 
Als ‘Home of HBO’ heb jij dus alle nieuwe series van HBO gelijktijdig met de 
VS, gewoon in jouw Play. En ook kan je (eindelijk?) fan worden van iconische 

topreeksen zoals ‘The Wire’, ‘True Detective’ of ‘The Sopranos’. 

Nog niet overtuigd? Luister dan naar Adriaan Van den Hoof en zijn diep respect 
voor die laatste. Of Dimitri Vegas die een levensgrote 3D-geprinte IJzeren Troon 

in zijn tuin wil als superfan van ‘Game Of Thrones’. 

En we gaan verder: want nog veel meer kleppers vind je nu gewoon in jouw 
Play. Wat dacht je van ‘Big Little Lies’, steengoed omwille van zijn knappe 

cast maar ook zijn prachtige locaties, of ‘The Team’, een internationaal succes 
waarvoor we samenzitten met onze eigen Veerle Baetens én Lynn van Royen. We 
vroegen Michiel Devlieger en passant wat het succes van onze Vlaamse toppers 
in het buitenland kan verklaren. Kijk maar eens op deze rechterpagina welke 

straffe Vlaamse series jij vanaf nu terugvindt in jouw Play.

Maar ook de allerkleinsten verliezen we niet uit het oog. De knapste kindertitels 
zoals ‘Paw Patrol’ en klassiekers zoals ‘Lady en de Vagebond’ of ‘Jungle 

Book’ staan voor hen (en voor jou?) klaar in Play. Voor de kids hebben we een 
minimagazine gemaakt, maar pas op: verboden voor ouders. 

Dat jij en het hele gezin jullie ogen kunnen uitkijken met zoveel nieuwe topseries: 
daar zorgen wij voor. En dat jullie er daarna allemaal fans van worden:  

dat staat als een huis. INSECURE
CAMPING

THE DEUCE

Rome
TRUE
BLOODGIRLS

THE
WIRE
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MICHIEL DEVLIEGER  
OVER DE INTERNATIONALE BUZZ  

ROND VLAAMSE SERIES

“AAN  
ONZE REEKSEN  
IS ALTIJD WEL  
EEN HOEK AF,  

DAT MAAKT ZE  
OPVALLEND.” 
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NICE TO KNOW

HBO’s 
‘Rome’

Het minste wat je over ‘Rome’ kunt 
zeggen, is dat de reeks groots en 

meeslepend is. Een vaststelling die ook 
opgaat voor het budget. En bij uitbreiding 

de hele productie, eigenlijk.

D O O R  S AR AH  T ULKENS

Oorspronkelijk werd ‘Rome’ als 
een minireeks voorgesteld bij de 

BBC, maar die zagen er meer in. Het 
eerste seizoen alleen al overschreed 

ruim het budget van € 87 miljoen. 
HBO wilde graag vijf seizoenen, 
maar helaas. Er werd zo enorm 

geïnvesteerd om de details qua decor, 
kleding en rekwisieten historisch 

betrouwbaar te maken dat de 
spaarpot leeg was na Seizoen 2.

NIET IN EEN DAG GEBOUWD
Dat Rome niet in een dag gebouwd 

werd, kun je wel stellen. Het 
decor werd opgetrokken in de 

legendarische Cinecittà-studio’s, 
destijds opgericht door Mussolini 

om de Italiaanse filmindustrie 
op de kaart te zetten. Iets dat 

met maar liefst 40.000 m2 aan 
grondoppervlakte aardig gelukt is, 
want daarmee zijn het de grootste 

filmstudio’s van heel Europa. Er 
werden meer dan 400 paar handen 
uit de mouwen gestoken om de set 

van ‘Rome’ recht te trekken. 

SEKS VS. THE CITY
In het VK werden de eerste drie 

afleveringen herleid tot twee. 
Volgens de BBC omdat Britse 

kijkers een bredere achtergrond 
van de geschiedenis hebben dan 

Amerikaanse. Overbodige scènes 
werden dus geschrapt. Regisseur 

Michael Apted kon er niet mee lachen. 
Hij beweerde dat de BBC de kijkcijfers 

wilde boosten door essentiële 
historische informatie weg te laten, 

zodat er een grotere concentratie seks 
en geweld overbleef. In Italië werd 
‘storend taalgebruik’ weggewerkt 

bij het dubben en expliciete scènes 
werden vervangen door ‘brave’ 

reserve-opnames.  

DOCTOR WHO (2008)
Aflevering 2 van ‘Doctor Who’, ‘The Fires of 
Pompeii’, maakte gebruik van een deel van  
de set van ‘Rome’. 

JEFF BEAL
Componist Jeff Beal werkte met authentieke 
instrumenten uit de oudheid voor de soundtrack.

CINECITTÀ STUDIO’S - ITALIË
In 2007 brandde 3.000 m2 van de studio’s af, 
maar ‘Rome’ was inmiddels gelukkig al ingeblikt.

Scan deze rechterpagina  
(uitleg: p. 7) en ontdek hoe 
groots Rome wel degelijk is.

5

ZIE HET  
GROOTS

ROME 
Katapulteer jezelf 

eeuwen terug in  
de tijd, naar het  

oude Rome.

Nu te zien in 
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18 OP HET SCHERPST VAN DE SNEE IN MONTEREY
Een pittoresk dorpje met een hoop onderhuidse spanning, intriges 
en miserie én Madeline (Reese Witherspoon) die lichtjes boos is 
op de wereld. Dat is Monterey als je ‘Big Little Lies’ moet geloven. 
Maar het is ook: een bescheiden Amerikaanse nederzetting in  
een adembenemend mooi decor. Eentje om te ontdekken.

DIT IS GÉÉN GEWOON MAGAZINE
We laten jou nog verder kijken 
met dit magazine. Installeer de 
Layar-app en bekijk meteen de 
nieuwste trailers en extra video 
content. Zo werkt de app:

   R EE S E  W I T H ER S P O ON  M AG  EEN  I JS J E  GO OI EN  N A A R  M ER Y L  S T R EEP    
I N  H E T  N I E U W E  S EI Z O EN  V A N  B I G  L I T T L E  L I ES 05

SUPERSERIE 
MET HET 

SUPERBUDGET
Alle wegen leiden 

naar 'Rome'

8
VERNIEUWING 

GEDETECTEERD
Achter de 

schermen van 
‘True Detective’

E
Innovatie

10
STRIP VS. SERIE 

Zombies om te 
zien of om te 

lezen

34
RUG TEGEN RUG 

Of hand in 
hand? ‘Girls’ en 

‘Insecure’ 

B
Opinie

12
DE UNIE VAN 

EUROPA 
Veerle en Lynn 

over hun succes 
in het buitenland

18
MACHTIG 

MONTEREY
Een duik in het 
decor van ‘Big 

Little Lies’

A
Exploratie

26
NIEUWE SERIE 

NODIG? 
4 BV’s vertellen 

over hun favoriet  

42
DRESS TO 
IMPRESS

Drie seventies-
looks recht uit 

‘The Deuce’

C
Inspiratie

36
VERHALEN 

ACHTER TRALIES
Praten over Gent-

West met een 
ex-gevangene

46
GAME OF 
THRONES 

En hoe het de 
tv-wereld op zijn 

kop zette

D
Maatschappij

Download  
de Layar-app voor  

iOS of Android. 
Zoek de pagina’s  

met dit logo.

Scan de pagina  
met je smartphone 

of tablet

SCAN

Geniet van al  
het extra online  

materiaal!

IK DACHT: 
“IS DIT ECHT? 
GEBEURT DIT 

ECHT?”

Bijlage

MINIMAGAZINE VOOR MAXIBAZEN
Geef toe: de échte koning van het kastje is de 
allerkleinste thuis. Voor hen is er een bijlage 
met spelletjes, wedstrijden en meer, van de 

leukste films en series. Verboden voor ouders! 
|   T E L E N E T  M I N I M A G A Z I N E   |   # 1  |   

  
|

VERBODEN VOOR OUDERS 

Mini’s aan de macht!
Maximagazine voor mega-bazen

WIN! 
3 GIGA  

SPEELGOED- 
PAKKETTEN
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START

SPEEL MET JE HELE GEZIN! 

Welke Incredible ben jij? Begin bij 
“start’, geef antwoord op de  

vragen en je weet het zo. 

MR INCREDIBLE
Jij let je erop dat je gezin 
alles heeft wat er nodig 

is. Al zou je soms ook 
graag wat meer avontuur 

beleven. Doen! 

ELASTIGIRL
Jij wringt je in allerlei 

bochten om er zo goed 
mogelijk voor je gezin te 
zijn. En dat doe je als de 

beste. Doe zo voort! 

VIOLET
Op jou kan het gezin 

bouwen. Af en toe mag je 
wel wat meer uit je schulp 

kruipen. Je bent veel 
sterker dan je denkt! 

DASH
Jij raast als een wervelwind, 
altijd maar door, door, door! 

Stilstaan? Helemaal niets 
voor jou. Maar af en toe 

wat inhouden, mag best ;) 

JACK-JACK
Jij bent het kleine 

lievelingetje van het gezin,  
en terecht. Wat een energie! 

Net een vuurbal! Pas je soms 
wel een beetje op? 

HOE ZOU  
JE  JEZELF  

OMSCHRIJVEN?

SUSHI FRIETJES

Sterk Dat ik veel  
energie heb

Zorgzaam Dat ik  
lief ben

ZOEKEN IS VINDEN  
Je vindt ‘The Incredibles’

de wereld  
redden

mijn 
familie

word ik  
vuurrood

Dan loop  
ik weg

een goede 
 leerling

niet 
altijd flink

ALS IK BOOS 
 WORD DAN...

turnen
ik sport  

niet graag

Wat is je 
favoriete 

eten?

 
De Hele Grote 

Ongelofelijke     
Incredibles Quiz!

VOILET

HET  
BELANGRIJKSTE 

VOOR MIJ...
MR INCREDIBLE

MIJN  
FAVORIETE  

SPORT IS

ELASTIGIRL

OP SCHOOL  
BEN IK

DASH

HET LEUKSTE 
AAN MIJ 
VINDEN 

ANDEREN

JACK-JACK

toch wel terug in



CLEAN SHEET
Vergeet alles wat je na de eerste 
twee seizoenen dacht te weten 

over de reeks, want jaargang drie 
start helemaal vanaf nul. ‘True 

Detective’ is wat in het tv-jargon 
een anthologie-serie heet. Elk 

nieuw seizoen heeft een volledig 
nieuwe opzet, insteek en cast. Een 

aanpak die vooral in de jaren '50 
populair was, sindsdien zo goed 
als uitgestorven leek, maar zich 

de laatste jaren aan een comeback 
waagt. Het enige wat overblijft 
uit de eerste twee seizoenen is 
een intrigerende misdaadplot 
geschreven door scenarist en 

showrunner Nic Pizzolatto.

JARENLANG VERHAAL
Mysterie is het handelsmerk van 
‘True Detective’ en ook het derde 

seizoen baadt in een poel van 
donkere geheimen en onoplosbare 

puzzels. Meer dan ‘een verhaal 
dat zich focust op een lugubere 

misdaad in het hart van de 
Ozarks – een bergachtig gebied in 

Arkansas – en een mysterie dat zich 
over decennia uitspreidt’, lossen 

de makers niet. Razend ambitieus 
blijven ze wel, want dit seizoen 

zal zich in drie verschillende 
tijdsperiodes afspelen. Laat  

de make-up maar aanrukken.

Meesterwerk!
De broeierige thriller‑ 

sfeer, intrigerende 
verhaallijn en adembe‑

nemende cinematografie 
zorgen ervoor dat  

je helemaal  
meegezogen wordt in  

een web van  
samenzweringen  

in de nasleep van een 
lugubere misdaad.

D O O R  S V EN  VA N  B EI R S

Fascinerende feiten over  
een ijzersterk meesterwerk

TRUE  
DETECTIVE

Seizoen 1  
vanaf nu te zien in 

PRIJZENPAKKER
De grote bekroning van het 

eerste seizoen kwam er tijdens de 
uitreiking van de Emmy’s, zeg maar 

de Oscars van tv-series. 'True 
Detective' werd maar liefst 12 keer 
genomineerd in de dramacategorie 
en ging uiteindelijk met vijf gouden 

beeldjes aan de haal. Absoluut 
hoogtepunt was de Emmy voor 

Beste Regie, waarbij kleppers als 
‘Boardwalk Empire’, ‘House of 

Cards’ en ‘Breaking Bad’ werden 
geklopt. Verder won de serie nog 
Beste Casting, Cinematografie, 
Openingsgeneriek en Make-up.

FLIKKENDUO
Elk seizoen duikt de kijker samen 

met een tweetal vastberaden 
flikken een gruwelijke wereld in. 
De meesterlijke prestaties van 

Matthew McConaughey (foto) en 
Woody Harrelson, het detectiveduo 

uit het eerste seizoen, staan nog 
steeds op ons netvlies gebrand. 

Seizoen 2 zag een samenwerking 
tussen detectives Rachel McAdams 
en Colin Farrell. Het derde seizoen 
pakt uit met een machtige combo 
van Oscarwinnaar Ali Mahershala 

en ervaren rot Stephen Dorff.

2
TOP

ACTEURS

KIJKCIJFERKANON
Met een gemiddelde van  

11,9 miljoen kijkers kroonde het 
eerste seizoen zich tot het best 

bekeken openingsseizoen van een 
HBO-serie aller tijden. Ja, inderdaad, 

beter dan ‘Game of Thrones’. Ook 
het tweede seizoen scheerde hoge 

toppen met een gemiddelde van 
11,3 miljoen kijkers. ‘True Detective’ 
verloor zijn eerste plek in 2016 wel 

aan het fenomeen ‘Westworld’.

11,9
MILJOEN

0
VOORKENNIS

VEREIST3
SEIZOENEN

5
EMMY'S
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Scan deze linkerpagina (uitleg pag. 7)  
en Matthew McConaughey geeft je  
een blik achter de schermen!



10

H ulpsheriff Rick Grimes ont-
waakt uit een coma in een  

ziekenhuisbed en merkt even later 
dat de wereld werd overspoeld door 
zombies. Zijn vrouw en zoon zijn 
gevlucht. Hij beslist om naar Atlanta 
te trekken, waar hij uit de klauwen 
van de hongerige gedrochten wordt 
gered door een groep overlevenden 
waartoe ook zijn gezin behoort.

Tot zover volgt de verhaallijn van 
de serie zonder morren die van de 
strips. Maar schijn bedriegt, want 
‘The Walking Dead’ koos er al van-
af seizoen 1 voor om af te wijken van 
wat de strips te bieden hadden. Het 
beste voorbeeld: Daryl Dixon. Een 
van de meest geliefde personages uit 
de horrorreeks duikt namelijk nooit 
op in de stripboeken. Wat?!

Inderdaad! De stoere zombiekiller  
met de kruisboog kan je enkel  
in de reeks aan het werk zien. Het zou 
niet de laatste keer zijn dat ‘The Wal-

king Dead’ de comics achter zich liet 
en vrijheden nam met de verhaallijnen 
van personages. Nog een mooi voor-
beeld: hoewel Rick Grimes op papier 
zijn hand verliest dankzij The Gover-
nor, gebeurt dat nooit in de serie.

Hoe meer seizoenen erbij komen, 
hoe meer ‘The Walking Dead’ een 
loopje neemt met wat er gebeurt in 
de strips. Dat levert vaak boze fans 
op die bepaalde gebeurtenissen uit 
de graphic novels ook graag op het 
kleine scherm hadden gezien. Maar 
het wordt steeds duidelijker dat de 
makers van de serie niet de bedoe-
ling hebben om de stripfanaten te 
plezieren. Gevolg: een gruwelreeks 
die er toch in slaagt om verrassend 
en onverwacht uit de hoek te  
komen. Iets zegt ons dat dat in 
seizoen 9 niet anders zal zijn.  

Uw eigen uitvoering stelt u samen met de Leolux Creator op www.leolux.be. Natuurlijk vindt u Bellice ook in 
ons volledig vernieuwde Design Center, Bergensesteenweg 423A, 1600 Sint-Pieters-Leeuw (bij Brussel). 

U maakt het 
 persoonlijk.

De strip
IS BETER  

DAN DE SERIE. 
OF TOCH NIET?

Scan deze pagina (uitleg: p. 7)  
en ontdek nog veel meer over  
‘The Walking Dead’!

B

GRAPHIC  
NOVEL

The Walking Dead  
Robert Kirkman 
& Tony Moore

DE SERIE

The Walking Dead  
Seizoen 1‑9

Nu te zien in

|   
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Dat de immense populaire zombiereeks ‘The Walking Dead’ gebaseerd is 
op een stripreeks wist je misschien al. Maar hoe trouw is de reeks aan zijn 
bronmateriaal? Wel, daar zou je nog van staan kijken.

D O O R  J IMMY  VAN  DER  VELDE
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Lynn Veerle

A
TEAMGENOTEN AAN TAFEL

Een Vlaamse, een Duitse en een Deense 
rechercheur slaan de handen in elkaar om een 

internationale misdaad op te lossen. Dat is 
het concept achter de spannende politieserie  

‘The Team’, dat nu aan haar tweede seizoen 
toe is. In het eerste nam Veerle Baetens de 
Vlaamse rol voor haar rekening, deze keer 
neemt Lynn Van Royen de fakkel over. De 
ideale gelegenheid om de actrices samen 
te brengen en enthousiast ervaringen en 

anekdotes te laten uitwisselen.

DOOR  RUBEN NOLLET   |  FOTOGRAFIE  KAREL DUERINCKX

Wat trok jullie aan in ‘The Team’?
Lynn Van Royen: “Dat ik mijn pragmatische kant 
aan bod mocht laten komen. Zeer snel, doelgericht 
en probleemoplossend denken. Ik speel altijd veel 
jongere personages dan ik zelf ben. Nu kon ik eens 
wat meer maturiteit aan de dag leggen.”
Veerle Baetens: “Voor mij speelde het ook mee dat het 
om een internationale productie ging. Die mix van 
Vlaams, Duits, Engels en Deens leek me bijzonder. 
Ik had wel al drie jaar aan een stuk een flik gespeeld, 
in ‘Code 37’. Ik had dus een beetje schrik om in 
herhaling te vallen. Het valt niet mee om variatie te 
vinden in dat soort rollen. Mijn personage in ‘The 
Team’, Alicia Verbeek, is wel heel anders dan Hannah 
Maes uit ‘Code 37’, heel jongensachtig. Ook stoer 
maar op een andere manier. Haar thuissituatie vond 
ik heel mooi, met haar moeder die drinkt en zij die 
moet zorgen voor haar zusje dat zich prostitueert.”

"Ik beslis op buikgevoel.  
Ofwel ben ik heel enthousiast, 

ofwel weet ik dat ik er beter  
niet verder op inga." 

"De Belgen geven  
de beste feestjes.  

In het buitenland maak  
je dat zelden mee." 
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Vond jij de internationale uitstraling 
van ‘The Team’ ook een reden om toe te 
happen, Lynn?
Lynn: “Ik bedenk me zulke dingen altijd pas 
achteraf. Dan denk ik plots ‘Ah ja, dat is inter-
nationaal!’ Ik beslis op buikgevoel. Ofwel ben 
ik heel enthousiast en wil ik het doen, ofwel 
wringt er iets en weet ik dat ik er beter niet 
verder op inga.”
Veerle: “Dat is gezond. Het wil zeggen dat 
je misschien met betere dingen bezig bent 
dan ik. (lacht) Ik durf wel denken dat een 
rol mijn mogelijkheden zal verbreden. 
Al moet ik zeggen dat ‘The Broken Circle 
Breakdown’ achteraf gezien duizend keer 
meer heeft teweeggebracht voor mij  
persoonlijk dan ‘The Team’. Dat is maf, 
want het ene is een internationale serie  
en het andere een Vlaamse film. Het klopt  
dus niet noodzakelijk. Maar ik vond het 
wel fijn om te zien dat ik breder kon gaan  
dan enkel Vlaanderen.”

‘The Team’ is een Europese coproductie. 
Hebben acteurs uit andere landen een  
andere acteerstijl?
Lynn: “Ik heb het niet ervaren als iets wat 
landgebonden is. Ik zag wel verschillen van 
persoon tot persoon.”
Veerle: “Lars Mikkelsen, die de Deense agent 
speelt in het eerste seizoen, zei tegen mij dat 
Deense acteurs niet vaak zullen uitvliegen 
in films. Hij vond dat wij Belgen duidelijk 
meer het zuiderse temperament hebben. Het     
ironische is dat wij er dan weer tegen opzien 
om weer eens te moeten uitvliegen in een 
scène. Terwijl Lars dat net tof vond aan ons!”

Zagen jullie culturele verschillen op de set? 
Andere gewoontes?
Lynn: “Wij hebben Café De Klep 
geïntroduceerd.”
Veerle: “Yes!” (lacht en geeft Lynn een  
high five)
Lynn: “Als bij Vlaamse films en series de 
draaidag erop zit en de ploeg het licht en  
decor begint in te laden, gaan we naar de 
laadklep van de vrachtwagen van de electro’s 
of de opnameleiding, en daar worden  

dan pintjes en chips geconsumeerd.  
Dat is meestal supergezellig. Soms is dat 
klein, soms loopt dat een beetje uit.”

Komt er bij Vlaamse producties ook tijdens 
het draaien alcohol op tafel?
Lynn: “Achteraf wel, maar niet tijdens de 
draaidagen.”
Veerle: “Toch wel, hoor.”
Lynn: “Ik herinner me wel dat het zo was 
toen ik pas begon. Ik was toen 18 en dan nam 
ik er stiekem ook eentje. Meedoen met de 
groten. Maar dat bestaat vandaag niet meer. 
Ik kom nooit meer op een set waar er wijn  
of bier op tafel staat ’s middags.”
Veerle: “Op Franse sets is dat wel nog de    
gewoonte. Ik vind het spijtig dat het bij ons 
niet meer zo is, want het creëert een goeie sfeer. 

G

“IK VOND HET FIJN OM 
TE ZIEN DAT IK BREDER 
KON GAAN DAN ENKEL 

VLAANDEREN.”

Veerle Baetens

En het past bij onze cultuur. 
De Belgen geven ook de beste feestjes. In het 
buitenland maak je dat zelden mee. Deze  
zomer speelde ik mee in een Franse productie  
en op de avond dat de Rode Duivels op het 
WK tegen Frankrijk voetbalden, hebben de 
Belgen er een ‘soirée belge’ van gemaakt, 
met frieten en alle mogelijke soorten Belgisch  
bier. Die Fransen wisten niet wat hen 
overkwam.”
Lynn: “Dat schept echt een band. En het 
haalt de druk er eens af.”
Veerle: “Dan kun je ook eens op een  
ongedwongen manier praten. Tijdens de  
opnames is daar vaak geen tijd voor.  
De feestjes die we met ‘Code 37’ hebben 
gedaan, zijn gewoon legendarisch! Babbelen, 
dansen, drinken,  alles erop en eraan.”
Lynn: “Met ‘Beau séjour’ was dat ook zo.  
We zaten de hele tijd in Limburg tussen  
de bossen en we draaiden in een schooltje 
dat volledig te onzer beschikking was.  
Daar organiseerde elk departement om  
de paar weken een themafeestje.  
Retro, superhelden, ... dat was keitof.”

Naast de hoofdrol van Veerle Baetens 
waren er in Seizoen 1 ook rollen weggelegd 

voor Belgische acteurs als Hilde Van 
Mieghem, Koen De Bouw en Filip Peeters.
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Het is fijn om te zien hoe elke acteur in ‘The 
Team’ zijn eigen taal spreekt. Hebben jullie 
zelf meegewerkt aan die dialogen?
Lynn: “Wij hebben ze veel menselijker        
gemaakt. De oorspronkelijke scenario’s zijn 
niet in het Nederlands geschreven en soms 
kon je de vertaling echt voelen. Het gebeurde 
dat ik een zin las en totaal niet snapte wat er 
stond. Of dat ik een hele theorie moest uit-
leggen en er kop noch staart aan kreeg.  
Dan komt mijn eigen pragmatische kant  
naar boven. Ik heb alles met kleurencodes 

geschematiseerd en naar de andere acteurs 
gestuurd. Ik werd echt Paula Liekens.”  
(haar personage in ‘the Team’, nvdr.)
Veerle: “Je kon die anderen eigenlijk goed beet-
nemen. Ze begrepen toch niks van wat je zei.”
Lynn: (lachend) “We hebben iets heel lelijks 
gedaan. We hebben de Denen wijsgemaakt 
dat ‘smakelijk’ in het Vlaams ‘vuil foef’ is! 
Wij zeiden dat dus bij elke maaltijd en zij 
herhaalden dat ook allemaal.”
Veerle: “Heb je dan op het einde gezegd wat 
het eigenlijk betekent?”
Lynn: “Nee.” (giert het uit) “Marie Bach 
Hansen, die de Deense hoofdrol speelt in de 
tweede serie, liep ook de hele tijd (met een 
klein stemmetje) ‘Ik moet pipi doen’ te zingen. 
Die vond dat zo schattig klinken dat  
ze het overal op antwoordde.”

Hebben jullie er een verklaring voor waarom 
Vlaamse acteurs makkelijker dan vroeger 
de weg vinden naar het buitenland? 
Veerle: Onze cinema is de laatste tien à vijftien 
jaar enorm gegroeid en heeft daardoor meer 

internationale uitstraling gekregen.  
Er wordt gepraat over de Vlaamse en Belgische 
cinema. We beginnen tot volwassendom  
te komen, en dat opent de deuren voor de 
Vlaamse acteurs. Ik zeg niet dat het vroeger 
niet goed was, maar het is iets wat je als 
land moet leren. Je kunt niet meteen  
meespelen met de groten.

Hoe belangrijk is dat buitenland voor jullie?
Lynn: Ik heb geen plan of strategie. Ik ben 
blij met waar ik zit en als zich andere dingen 
aandienen, dan zie ik dat wel.
Veerle: Het is niet omdat het in Vlaanderen  
is dat het daarom minder is. Je kunt ook 
binnen het vak evolueren. Ik schrijf nu 
en hopelijk mag ik binnenkort regisseren.  
Dat wil ik niet doen in het buitenland.  
Wij hebben ook allebei kinderen en een 
gezin, en dat is absoluut niet quantité 
négligable. Het hoeft dus niet Amerika  
of Chakamaka te zijn. Als het maar een  
personage en een verhaal en een regisseur 
zijn die ons aanspreken. 

Michiel Devlieger
WAAROM VLAAMSE SERIES  
INTERNATIONAAL SCOREN

W e kunnen er niet naast kijken: de laatste jaren 
doen Vlaamse series het alsmaar beter in het 

buitenland. Dat bevestigt ook Michiel Devlieger, sinds 
2014 creatief directeur fictie bij Woestijnvis en mee 
verantwoordelijk voor onder meer ‘De Dag’. “Je merkt 
op internationale beurzen dat er een buzz hangt rond 
Vlaamse fictie,” zegt hij. “Het buitenland heeft het 
gevoel dat er interessante dingen gebeuren bij ons. Het is 
begonnen met ‘Clan’ en de interesse groeide daarna nog 
meer dankzij ‘Beau séjour’, ‘Tabula rasa’, ‘Salamander’ en 
nu ‘De Dag’. De perceptie is dat wij met een relatief laag 
budget kwalitatief hoge dingen neerzetten.” De hype 
is nog niet zo groot als bij de Scandinavische reeksen, 
maar het verschil is dat de Vlaamse series minder op 
één bepaald genre mikken, stelt Michiel: “Onze reeksen 
spelen met genres maar overstijgen die ook. Je kunt ze 
vaak niet in een vakje stoppen. Er is altijd wel ergens een 
hoek af en dat maakt ze opvallend. Bovendien hebben wij 
voor een klein taalgebied als het onze onwaarschijnlijk 
veel sterke acteurs.” De budgetten zijn ook gegroeid, 
mede dankzij de tax shelter, al blijven die in vergelijking 
met Britse en zeker Amerikaanse reeksen bescheiden. 
“Het betekent dat we in de eerste plaats het verschil 
moeten blijven maken met het verhaal dat we vertellen,” 
besluit Michiel. “En dat we moeten verder zoeken naar 
goede scenaristen. Dat blijft een knelpuntberoep.”
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“DIE MIX VAN  
VLAAMS, DUITS,  

ENGELS EN DEENS 
LEEK ME BIJZONDER.”

Lynn Van Royen

De jonge leeftijd van Lynn  
maakte dat haar personage 
 ook wat jonger gemaakt werd. 
Zo werd zij de meest onervaren 
figuur van het gezelschap  
met een ongeloofelijke drang  
om zich te bewijzen.

‘The Team 1’ kon maar 
liefst 10 miljoen kijkers 

bekoren in 10 verschillende 
landen. Regisseur Kasper 

Gaardsøe die ook het tweede 
seizoen voor zijn rekening 

nam wijt dit succes aan 
het hedendaagse actuele 
verhaal en uitzonderlijke 

cameratechnieken.
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Scan deze pagina (uitleg pag. 7)  
en duik onder in de trailer van  
The Team S2.



Het lijkt in de serie of de bewoners van Monterey dagelijks over 
deze brug moeten rijden, maar dit is een (groot klein) leugentje 
van de makers. Om de Bixby Creek Bridge te zien, ben je een 
halfuur over Highway One naar het zuiden onderweg. 

USA

LOS ANGELES

SAN FRANCISCO

Monterey

A
BIG LITTLE LIES  

ONGELOGEN MOOI MONTEREY

Ja, we wilden ‘Big Little Lies’ zien om de bekroonde acteerprestaties van 
Nicole Kidman en Reese Witherspoon, om de onderhuidse spanning van de 

regie en om de beklijvende whodunit-verhaallijn. Maar we blijven ernaar 
kijken voor de schitterende setting. Ga je mee naar Monterey?

D O O R  G EL EI N  VA N  K A M P EN   |   F OT O G R A F I E  H B O  &  I S TO CKP HOTO

1918

Z o’n 200 km ten zuiden van San Francisco 
ligt het schilderachtige dorpje Monterey. 

 Met de Stille Oceaan aan de ene kant en  
ruige rotskliffen en groene bossen in de rug 
is dit een plek die op ieders bucket list thuis-
hoort. Monterey ligt op het schiereiland 
Monterey Bay en dankt zijn rust ironisch  
genoeg aan een snelweg: de Highway One. 
Deze geliefde kustroute tussen San Francisco 
 en Los Angeles slaat het schiereiland over 
en wijkt dus heel even van de kustlijn af. 
Wat links blijft liggen, is de oase:  
Monterey Bay. 

Dankzij een diepe onderzeese kloof in  
de baai van Monterey is het water hier  
bijzonder koud. Het grote temperatuur- 
verschil tussen de warme lucht boven land 
en het koele water zorgt voor veel mist in 
de zomermaanden. Juist die mist maakt het 
ecosysteem van de baai zo rijk en divers. 
Echte hittekloppers duiken iets verder het 
binnenland in. Daar is de mist opgetrokken; 
het land ook iets minder groen. 
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B ij hevige stormen in 2016 is een deel 
van de Highway (ten zuiden van  

Monterey, ruwweg tussen Carmel en  
Ragged Point) weggeslagen. Ook zijn  
er stukken natuur verwoest door vele  
bosbranden, waarvan de ergste door een 
achtergelaten kampvuurtje in juli in drie 
maanden tijd 53 hectare in de as  
legde. Zo ook het (inmiddels gelukkig  
bijna geheel heropende) Garapatta  
State Park. Het ligt wat verder ten  
zuiden van Monterey, maar toch kozen de 
makers voor dit natuurpark omwille van 
zijn ruwe kustlijn en krachtige getijden. 
De wilde golven uit de openingscredits 
én de scènes waarin Jane zich wel-of-niet 
van de kliffen gooit, zijn hier opgenomen. 
Je kunt in de winter met het blote oog 
walvissen langs de kust zien zwemmen en 
wandelt het hele jaar door in de prachtige 
omgeving die de poëet Robinson Jefferson 
omschreef als “the greatest meeting of 
land and water in the world.” We durven 
hem niet te betwisten. 

Op zoek naar een rustiger strand? Of wil 
je een rondje joggen zoals Jane (Shailene  
Woodley) zo graag doet? De loopscènes 
waarin ze getormenteerd werd door haar 
herinneringen zijn vooral opgenomen 
op het kalme Del Monte Beach. Voor een 
prachtig zicht op de pier van Monterey, 
een babbeltje met de locals of een simpele 
strandwandeling moet je hier zijn. 

D e grootste publiekstrekker van  
Monterey is zonder twijfel het  

aquarium. Van oudsher was dit een  
sardine-inblikfabriek (de cannery), nu een  
fascinerende plek waar je tussen gigantische 
tanks middenin een school sardines staat. 
Of hamerhaaien, octopussen, zeeleeuwen … 
Meer dan 35.000 verschillende soorten  
zeedieren, vissen en planten uit de Pacific en 
ver daarbuiten worden hier ondergebracht. 
In de zomer mogen kinderen van 8 tot 13 
(onder begeleiding en aan de oppervlakte) 
mee duiken met de vissen in een speciaal 
daarvoor aangelegde tank. Nog twee tips: 
boek een overnachting en slaap recht onder 
de zeesterrenhemel, of vraag een  
privé-tour aan voor een exclusieve  
behind-the-scenes uitleg.  

2120

WE ZOCHTEN EEN PLEK  
DIE IDYLLISCH EN PERFECT  

LEEK OM KRITISCHE  
ELEMENTEN VAN HET VERHAAL  

TE ONDERSTREPEN: 
ALLE DRAMA STEEKT AF TEGEN  

EEN SCHITTERENDE SETTING. 
Producent Gregg Fienberg

Op internet circuleert 
een video waarin Reese 
Witherspoon en Nicole 
Kidman bovenop de klif 
in Garapatta State Park 
zitten en die laatste 
uitroept dat 'dit toch 
niet op werk lijkt?' 
Integendeel:  
"This is glorious!"

Het Monterey 
Bay Aquarium 

ken je van de 
openingscredits, en 
van de korte scène 
van Seizoen 1 waar 

de ijzersterke 
band tussen Ziggy 

en Jane wordt 
benadrukt.Ook 

voor seizoen 2 zijn 
hier verschillende 
scènes ingeblikt.

Nicole Kidman liet optekenen dat dit 
de moeilijkste rol uit haar carrière 
was: “Ik voelde me kwetsbaar en 
soms diep vernederd, maar ik voelde 
dat ik het moest doen.” 
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N adat verschillende Spaanse ontdek-
kingsreizigers de baai voorbij voeren - 

wegens die hardnekkige mist - werd  
'Monterrey' in 1774 als Spaanse kolonie  
geclaimd. Kort erna werd het uitgeroepen 
tot hoofdstad van California en de eerste  
kathedraal van de Verenigde Staten werd 
gebouwd. De San Carlos Borromeo  
Cathedral is ook nu een bezoekje waard. 
Na een korte periode waarin Californië bij 
Mexico was ingelijfd, werd in 1846 de  
Amerikaanse vlag in Monterey Bay geplant  
en behoorde het officieel tot Noord-Amerika. 

De planter van dienst - Walter Colton - 
bouwde Colton Hall, dat nu gebruikt wordt 
als gemeentehuis en museum. En  
locatie voor Big Little Lies, want de scè-
nes met discussies over 'Avenue Q' vinden 
plaats in Colton Hall. Op z'n Hollywoods: 
de scènes in en rond Monterey Bay zijn in 

The Blue Blues Bar (op het 
einde van de Fisherman’s 

Wharf) waar Madeline, Jane 
en Celeste hun ‘flat whites’  

drinken, is pure tv-magie. De 
scènes zijn op een set in LA 

opgenomen, de achtergrond 
is er later in geëdit. 

Het gemeentehuis van 
Monterey is de setting voor 
een felle discussies rond 
Avenue Q: een musical die 
overigens ook in het echt 
wordt opgevoerd. 

“Vaak was ik de enige vrouw op de set, daar moet ik echt verandering 
in brengen”, vertelde Reese Witherspoon over waarom ze besloot als 
producer haar schouders onder juist deze serie te zetten. Ze strikte 
Nicole Kidman als medeproducer en de rest is geschiedenis.

Big 
Little 
Beds

SLAPEN IN MONTEREY

Uitkijken voor gestreste Renata’s in 
dit elegante hotel waar Seizoen 1 van 

‘Big Little Lies’ deels gefilmd werd.  
Monterey Plaza Hotel & Spa, 
400 Cannery Row, Monterey 

www.montereyplazahotel.com 

De grandioze villa van Celeste is 
eigenlijk een vakantiehuis. Niet 

goedkoop, wel zonder boze Perry. 
The Highlands, Carmel 

www.sancarlosagency.com/

Ga je voor een iets huiselijkere 
sfeer? Op Airbnb vind je cottages, 

studio’s en zelfs een aan  
de baai geparkeerde camper  

om te overnachten. 
www.airbnb.be

De cast van 'Big Little Lies' werd 
buiten de opnames veelvuldig 

gespot aan het prachtige Pebble 
Beach. En laat daar nu net een luxe 
resort staan inclusief 'fire pit': zo'n 

vuurtje-aan-tafel was ook in de 
serie een favoriete plek om een 
wijntje (of tien) aan te drinken.  

Pebble Beach Resorts,  
17-Mile Drive, Pebble Beach 

www.pebblebeach.com

2322

een periode van ongeveer drie weken ge-
shoot, wat betekende dat vrijwel alleen 
de buitenscènes daadwerkelijk hier zijn 
opgenomen.

Indoor locaties zijn bijna allemaal op 
een set in Los Angeles nagebouwd. Zo 
ook de scènes op de pier: the Fisherman’s 
Wharf. Vroeger was dit de plek waar loka-
le vissers hun vangst van de dag verkoch-
ten, nu het (toeristisch) hart van Monterey 
vol souvenirshops en lekkere visrestau-
rantjes. De scènes in de Blue Blues Bar waar 
de moeders hun flat whites komen drin-
ken, zijn deels opgenomen in het Itali-
aanse restaurantje 'Paluca Trattoria' op de 
Fisherman's Wharf in Monterey. Maar ook 
hiervoor geldt: veel scenes in de bar (zelfs 
op het terrasje buiten!) zijn op een set in 
Los Angeles geshoot. Het prachtige zicht op 
de haven is er later digitaal ingezet. 

MONTEREY HEEFT EEN BETOVERENDE  
SCHOONHEID. WE ZOCHTEN EEN  
MANIER OM HET PUBLIEK TE LATEN  
ZEGGEN: “DÁÁR WIL IK OP VAKANTIE”.
Maker David E. Kelley

B

©
H

BO

©
H

BO



D eed ‘Monterey’ al een belletje rinke-
len? Dat komt waarschijnlijk door het 

overbekende Monterey Jazz Festival, dat af-
gelopen september voor de 61ste keer heeft 
plaatsgevonden. Met een podium voor 110 
optredens van zowel legendes als nieuwe 
namen, de talloze charmante winkeltjes en 
internationale foodtrucks op het terrein én 
de open sfeer: reis je eind september af, dan 
is dit niet over te slaan. 

Maar niet alleen jazzliefhebbers komen aan 
hun trekken. Kies één van de vele high-end 
hotels voor een glas champagne met  
verse oesters. Of trek naar de levendige 
wijk rond Cannery Row waar je een keur 
aan barretjes vindt met livemuziek,  
(salsa-)dans of stand-up comedy. Bezoek 
ook zeker de Cannery Row Brewing  
Company voor de zeventig lokaal gebrou-
wen biertjes en dertig Bourbon-whiskey’s. 
Ze hoeven niet op.  

In Seizoen 2 komt Meryl Streep als 
schoonmoeder van Nicole Kidman 
aan boord van de indrukwekkende 

cast. Er wordt gefluisterd dat ze het in 
de serie absoluut niet met Madeline 

(Witherspoon) kan vinden. Er zijn zelfs 
beelden waar Reese haar ijsje naar 

Meryl gooit. Vuurwerk! 

“I like you, Madeline”. Een van de vele 
leugentjes in Seizoen 1 kwam van Renata bij 
een ‘gezellig’ glas wijn in dit Monterey Plaza 
Hotel & Spa. Gevolgd door het iets minder 
gezellige, maar niet minder gemeende “but do 
not - bleep - with my daughter’s birthday”. 

25

24

De pier (en parking) waar Joseph en Madeline praatten, kwam 
niet in het boek van Liane Moriarty voor. In het boek is het 

huwelijk tussen Madeline en Ed zo steady als maar kan zijn.  
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MONTEREY COUNTY
Bezoek een van de talrijke 
Farmer’s markets voor 
lokaal geteelde groenten, 
fruit en al dan niet eetbare 
bloemen. Je kijkt je ogen 
uit: Amerikanen noemen 
de streek niet voor niets de 
‘Salad Bowl of the World’. 

Ten zuiden van Monterey 
vind je het knusse én steen- 
rijke Carmel-By-The-Sea, 
tjokvol kunstgalerieën, 
chique restaurants en 
designerwinkeltjes. Je 
bezoekje zal de dag van zijn 
bekendste bewoner - Clint 
Eastwood - goedmaken.

Leestip: De eerste (Ameri-
kaanse) burgemeester van 
Monterey, Walter Colton, 
schreef in 1850 ‘Three 
years in California’ over  
de start van hoe we  
Monterey nu kennen.

Van midden oktober 
tot midden februari 
strijken tienduizenden 
Monarchvlinders neer in 
Pacific Grove als vaste stop 
in hun jaarlijkse migratie. 

Je hoeft niet verkleed als 
Elvis of Audrey Hepburn, 
maar de Cannery Row 
Brewery Company houdt wel 
een wekelijkse Trivia Night.

Zelfs aan wal maak je kans 
om walvissen en zeeleeuwen 
te spotten. Wil je zeker 
zijn van een bijzondere 
ontmoeting? Peddel  
eropuit met een kajak. 

Met kleine gele bordjes op 
het trottoir wordt ‘the Path 
of History’ aangegeven, een 
wandeltocht door Monterey 
die je langs alle belangrijke 
bezienswaardigheden brengt. 

Meer informatie, tips, routes en openingstijden vind je op  
www.seemonterey.com

Redenen  
waarom  

Big  
Little  
Lies  
niet te missen is

ZELFS ALS JE NIET  
NAAR MONTEREY  

WIL GAAN

De cast
Seizoen 1 heeft (onder 
andere!) grote namen 

als Reese Wither-
spoon, Nicole Kidman, 

Shailene Woodley,  
Zoë Kravitz, Alexander 

Skarsgård en Laura 
Dern, in Seizoen 2 

komt daar niemand 
minder dan  

Meryl Streep bij. 

Het verhaal
Seizoen 1 is gebaseerd 

op het gelijknamige boek 
van Liane Moriarty, die 
je kent van ‘Wild’ (ook 

verfilmd met Reese  
Witherspoon). Moriarty 
werkte hoervoor samen 
met de bekroonde David 

E. Kelley, die je kent als 
schrijver/showrunner 
voor ‘Mr. Mercedes’. 

Voor Seizoen 2 baseerde 
hij zich op verschillende 

kortverhalen van  
Moriarty en het zal 

waarschijnlijk (hopelijk!) 
hetzelfde onderhuidse 

venijn, duistere geheimen 
en verrassende  

plotwendingen kennen  
als Seizoen 1. 

De regie
De prachtige beelden 
uit Seizoen 1 werden 

opgenomen door 
regisseur Jean-Marc 
Vallée, wiens werk je 
ook kan zien in ‘Wild’, 

de prachtige film 
‘Dallas Buyers Club’ 

én in ‘Sharp Objects’, 
de spannende serie die 

ook te bekijken is  
in Play. Door die 

laatste was hij niet 
beschikbaar voor 

Seizoen 2 en neemt 
Andrea Arnold de regie 

voor haar rekening. 
Zij mocht eerder al 

een Oscar mee naar 
huis nemen voor haar 

kortfilm ‘Wasp’.

De prijzen
De show sleepte  

16 Emmy-nominaties in 
de wacht (soms voor 
meerdere actrices in 

dezelfde categorie) en 
won er vijf, waaronder 
die voor Beste actrice 

(Nicole Kidman), Beste 
miniseries en Beste regie 
(Jean-Marc Vallée). BLL 
werd ook genomineerd 
voor 6 Golden Globes 
 en won er drie, Nicole 

Kidman werd ook nu tot 
Beste actrice uitgeroe-

pen, Alexander Skarsgård 
(Beste mannelijke bijrol) 

en Laura Dern (Beste 
vrouwelijke bijrol)  

mochten ook een beeldje 
mee naar huis nemen. 

WIN
JOUW EIGEN ‘BIG LITTLE LIES’-TRIP!

Wil je nu echt met eigen ogen  
het prachtige Monterey zien?  

Joker en Telenet geven één reis  
t.w.v. €2.500 euro naar Californië weg.  
Met dat bedrag stel jij samen met Joker 

 de reis van je dromen samen. 

Hoe doe je mee? Scan deze pagina met de 
Layar-app en volg de instructies. Succes!
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BIG LITTLE LIES
Seizoen 1  

vind je terug in

Seizoen 2  
wordt begin 2019  

verwacht.



Reuze 
Reeksen The 

Sopranos

F an van het eerste uur. En het tweede en 
het derde ook. Zo kun je de relatie tus-

sen Adriaan Van den Hoof en ‘The Sopranos’ 
mooi samenvatten. Want hij kan ernaar blíj-
ven kijken. Binnenkort nog eens?

Adriaan, hoe goed ken jij ‘The Sopranos?’ 
Adriaan Van den Hoof: “Ik heb de hele reeks 
al zeker drie keer gezien. Van aflevering 1 tot 
en met 86. Eerst op tv, dan op dvd en dan 
nog eens op dvd. Nee nee, niet twee keer 
dezelfde dvd’s hé. Ik kocht de reeks eerst na 
elk seizoen op aparte dvd’s en daarna heb 
ik ze eens allemaal samen in een mooie box 
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C
4 BEKENDE SUPERFANS  

OVER HUN FAVORIETE HBO-SERIE

Wij zaten met vier bekende Vlamingen aan tafel om van hen te 
horen wat er zo goed is aan hun favoriete show. ‘The Sopranos’-

superfan Adriaan Van den Hoof mag de spits afbijten want: 
“Ik ben vaak ‘wat later’ gekomen omdat ik eerst nog even een 

aflevering wilde uitkijken”. 

D O O R  RU B EN  NOL L E T,  S A R A H  T U L KEN S,  G EL EI N  VA N  K A M P EN  

        Adriaan  
Van den Hoof

Adriaan Van den Hoof (46) is acteur, presentator, 
theatermaker en DJ / MC bij Discobar Galaxie. Dit jaar 
presenteerde hij de zomerquiz 'Switch' en 'Sorry Voor 
Alles' op één en samen ook nog 'De Mia’s' met die andere 
superfan Julie Van den Steen. Tussendoor vindt hij dan ook 
nog de tijd om naar 'The Sopranos' te kijken. 

WAT IS ‘THE SOPRANOS’?
'The Sopranos' is een serie rond het leven van 
Tony Soprano. Hij is een maffiabaas uit New Jersey 
die na een paniekaanval wordt overhaald om 
een psychiater te bezoeken. De serie is enorm 
geliefd én gelauwerd met maar liefst 21 Emmy’s 
(111 Emmy-nominaties) en 5 Golden Globes. 
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waardig in hun rol dat die maffiosi hen  
bij dit ‘familiegebeuren’ wilden betrekken.”

Je hebt alle afleveringen drie keer gezien, 
ben je nog verder gegaan dan alleen kijken? 
“Jazeker. Ik kom heel graag in New York 
en heb daar in New Jersey uiteraard de The 
Sopranos Tour gedaan met zo’n onnozel 
busje. Je rijdt langs de filmstudio’s en 
alle locaties waar de reeks opgenomen 
werd. Het is belachelijk toeristisch, maar ik 
vond het fantastisch. Een zwarte pagina in 
mijn leven is dan weer de dag waarop 
James Gandolfini aan een hartaanval  

overleed in Rome. Ik was daar toevallig op 
vakantie op dat moment en wilde absoluut 
naar het hotel waar hij logeerde met zijn 
familie. Ik moest en zou die mens eens in 
levenden lijve zien. Maar ik was te laat. 
De dag waarop we naar dat hotel wilden 
afzakken, las ik in de krant dat Gandolfini 
overleden was. Daar heb ik echt hartzeer 
van gehad.”

Welk moment of aspect uit de serie blijft 
jou altijd bij?
“Het eten! Er is een kookboek verschenen 
van ‘The Sopranos’, met alle gerechten die in 
de reeks voorkomen. De manier waarop Tony 
Soprano eet – en dat is zowat constant, is zo 
smakelijk en zo aanstekelijk. Ik kreeg altijd 
instant honger als ik naar een aflevering zat 
te kijken. Dat boek heb ik uiteraard gekocht. 
En ik heb élk recept eruit klaargemaakt.”

Concluderend: jij bent superfan?
“Ik durf mezelf wel een grote Sopranosfan 
noemen, ja. Ik plande mijn agenda 
destijds zelfs in rond de uitzendingen. Ik 
ben vaak ‘wat later’ gekomen omdat ik 
eerst nog even een aflevering wilde uit-
kijken. De kans is groot dat ik binnenkort 
nog eens alle zes seizoenen achteroversla, 
nu ik weet dat ze integraal in Play komen. 
Ik heb daar eigenlijk écht al goesting in!”

Waar ben je momenteel mee bezig ? 
“Ik ben dag en nacht aan het werken aan 
mijn nieuwe voorstelling die in in janua-
ri in première gaat, spannend … De speellijst 
vind je op mijn website.” 

www.adriaanvandenhoof.be
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“IK KREEG  
ALTIJD HONGER 

TIJDENS HET KIJKEN 
NAAR 'THE 

SOPRANOS'.”

met begeleidend boekje en zo gevonden. 
Uiteraard kon ik dat niet laten liggen.”

Wat vind jij er dan zo goed aan?
“Ik vind ze buitengewoon geniaal. De basis-
lijn van de reeks is dan ook grandioos: een 
maffiabaas die overspel pleegt, mensen ver-
moordt, een stad terroriseert en anderen  
het leven zuur maakt, die dan zelf bij een 
psychiater te rade gaat omdat hij zich niet zo 
lekker in zijn vel voelt. Hilarisch, toch? Een 
rotzak op grote schaal die zijn klein hartje 
blootlegt en daar van de kijker ook nog eens 

sympathie voor krijgt. Dat ze daarin slagen, 
toont dat 'The Sopranos' ongelofelijk 
intelligent geschreven én gespeeld is. Zo zie 
je ze niet vaak.”

Heb je een favoriete acteur of actrice? 
“De hele cast bestaat stuk voor stuk uit 
genieën. Van hoofdacteur James Gandolfini
(nvdr: die de rol van Tony Soprano speelt.) 
tot en met de edelfiguratie. Wist je dat ze die 
cast zelfs uitgenodigd hebben op de begrafe-
nis van een van de echte maffiakopstukken 
in New York? Ze zaten zo ongelooflijk geloof-

David Chase schreef het 
verhaal van Tony Soprano 

als film maar werd door zijn 
manager overhaald om er 

een tv-script van te maken.  
Hij regiseerde uiteindelijk 

alleen de pilot en de finale. 
Tim Van Patten regiseerde  

20 afleveringen van 'The 
Sopranos' en regiseerde ook 
afleveringen van o.a. 'Game 

of Thrones' en 'The Wire'.
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A dil vinden we in Atlanta, VS, waar hij  
samen met zijn vaste kompaan Bilall  

Fallah in volle voorbereiding is voor het lang-
verwachte ‘Bad Boys III’. Maar daar gaan we 
het vandaag niet over hebben, wij willen nu 
alles weten over zijn alltime favorite.

Adil, waarom is ‘The Wire’ volgens jou  
een niet te missen serie?
Adil El Arbi: “Omdat het een van de meest 
realistische series ooit gemaakt is. Hij geeft  
je het gevoel dat je naar een aspect van de 
realiteit zit te kijken, de echte situatie in 
Baltimore en de complexiteit van de war on 
drugs. Het verhaal sprak me heel erg aan. Ik 
ben zelf afkomstig van Antwerpen en Brussel.
Daar is het gelukkig niet zo fucked up als in 
Baltimore, maar ik herkende toch dingen, hoe 
mensen van een bepaalde origine in een nega-
tieve spiraal kunnen vervallen door armoede 
en daardoor ook meer in aanraking komen met 
criminaliteit. De serie schetst geen zwart-wit-
portret van de werkelijkheid. De goeie mensen 
zijn ergens ook slecht, de slechte mensen ook 
goed, en je snapt de standpunten van iedereen. 

Je hoopt dat het allemaal goedkomt maar het 
einde van elk seizoen heeft vaak een wrange 
ondertoon. David Simon schotelt geen gemak-
kelijke oplossingen voor.”

Hoe heb je de serie ontdekt?
“Ik raakte geïnteresseerd in ‘The Wire’ omdat 
hij zo vaak aangeprezen werd als een absolute
topreeks. Hij wordt vaak opgevoerd als de 
grote referentie, de beste tv-serie aller tijden. 
Ik vond de serie meteen zo goed dat ik al-
le dvd-boxen heb gekocht en alles in één ruk 
heb bekeken.”

Welk personage draagt jouw voorkeur weg?
“Er zijn zoveel personages die erboven uit-
steken. Het centrale personage, rechercheur 
Jimmy McNulty, is supercool. Een fuck-up tot 
de dood maar iemand die toch altijd het juiste
wil doen. Ik weet dat voor veel mensen de 
drugdealer Omar Little de favoriet is; dat is 
ook een iconisch personage. Omar is de coolste
gay persoon ooit in een tv-serie, denk ik. Hij 
is toch wel de graafste van allemaal.”

Heb je een favoriete acteur in de serie?
“Ze zijn allemaal supergoed. Een aantal van de 
acteurs zijn echt ex-politie en ex-criminelen
uit Baltimore. Je voelt dat die weten waar-
over ze het hebben. Van de hoofdacteurs denk 
ik meteen aan Dominic West, die McNulty 
speelt. Hij is een Brit maar je denkt geen 
moment dat hij geen Amerikaan uit 
Baltimore is. Michael K. Williams als Omar  
is natuurlijk fantastisch. En veel van die
actrices, zoals Sonja Sohn als politieagente 
Greggs, of Deirdre Lovejoy als de assistent-
procureur. Het is interessant om te zien hoe 

ze evolueren. In het eerste seizoen heb je 
iemand dat je keihard niet graag hebt, een flik 
die zich echt als een debiel gedraagt, maar 
naar het einde van het seizoen blijkt dat dan 
plots een supercoole gast. Ook dat is super-
goed gedaan.”

Wat is jouw ultieme moment of scène  
uit ‘The Wire’?
“Telkens als Omar fluitend in beeld komt en 
iedereen zich uit de voeten maakt, voelt het 
bijna aan als een western. Hij komt eraan, en 
iedereen weet wat hij gaat doen. De reeks zit  
vol geweldig grappige momenten. Zoals een 
fameuze scène met McNulty en Bunk uit het 
eerste seizoen waar ze een crime scene onder-
zoeken en minutenlang alleen maar “Fuck”, 
“Motherfuck” en “Fucker” zeggen. Zo 
memorabel.”

Het originele aan ‘The Wire’ is dat elk seizoen 
een andere thematiek aankaart. Alsof David 
Simon telkens een nieuw onderzoeksdossier 
openslaat. Welk seizoen vind je het beste?
“Moeilijk! Als ik moet kiezen, neem ik seizoen 
4 over het schoolsysteem. Maar alle seizoenen 
zijn op hun eigen manier supercool. De 
politieke connecties, de thematiek van de war 
on drugs, hoe misdaad en de sociale situatie 
in elkaar haken, dat blijft helaas nog altijd 
superactueel. Daarom kun je ook vandaag  
nog perfect genieten van ‘The Wire’.”

Halen Bilall en jij inspiratie uit ‘The Wire’ 
voor jullie films?
“Heel zeker. Elke film of serie die wij maken, 
brengt hommage aan ‘The Wire’. Natuurlijk zit-
ten we nog totaal niet aan die kwaliteit en wie 
weet zullen we nooit dat niveau halen, maar het 
is wel iets wat we proberen te matchen. Met de 
films die we in België gemaakt hebben en ook 
met onze serie ‘Snowfall’ hebben we ook realis-
me en authenticiteit nagestreefd, en dat is  
‘The Wire’ bij uitstek: dat het levensecht aan-
voelt, dat de mensen die in die wereld zitten zelf 
zeggen ‘het is eigenlijk echt wel zo’.”

Hoe krijg je die authenticiteit voor elkaar?
“‘The Wire’ is een tragere reeks. Alles moet heel 
realistisch zijn, wat betekent dat je niet moet 
afkomen met sensatie en explosies. Je moet je 
verhaal stapje voor stapje vertellen, zoals het 
echt gaat. Het is cinema in zijn zuiverste vorm. 
Om dat niveau te bereiken, moet het enorm 
goed in elkaar steken. Je moet maar net de moed 
en het lef hebben om het rustig op te bouwen, 
om niet meteen spektakel op te voeren omdat  
je bang bent dat men het saai vindt.”

      Adil  
El Arbi

Vier jaar geleden kroonde Adil El Arbi (30) zich tot 
Slimste Mens Ter Wereld, vandaag staat hij op het punt 
om Will Smith te regisseren samen met trouwe kompaan 
Bilall Fallah. ‘Bad Boys III’ moet de eerste Amerikaanse 
langspeelfilm worden voor het Belgische duo, na de 
succesvolle drieslag ‘Image’, ‘Black’ en (vooral) ‘Patser’.

G

“ALLES WAT WE 
MAKEN, BRENGT 
HOMMAGE AAN  

‘THE WIRE’.”
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WAT IS ‘THE WIRE’?
‘The Wire’ speelt zich af in Baltimore, aan de 
Oostkust van de VS, en dompelt je onder in de 
strijd tussen drugdealers en de politie. Maar 
er is veel meer. David Simon - voormalig ge-
rechtsjournalist - die de serie verzon, fileert 
vijf seizoenen lang de manier waarop een stad 
functioneert. De zakenlui, vakbonden, politici, 
journalisten; spelen allemaal hun rol. Simon 
weet echter om wie het echt draait: de gewone 
mensen die vermorzeld worden in de malle-
molen. ‘The Wire’ is meeslepend, pakkend, 
spannend en vaak heel geestig.

Naast Adil El Arbi mag 
'The Wire' ook voormalig 

president Obama en 
rapper Eminem tot haar 

groepje trouwe fans 
rekenen. Misschien 
een binge watching 
date voor de heren  

organiseren?

©
H

BO

©
H

BO

B

THE WIRE
Seizoen 1

Nu te zien in

vervolgseizoenen  
vanaf januari 2019



True    Blood

       Julie 
Van den Steen

Julie Van den Steen (26) is radio-dj 
bij MNM. Sinds 2014 hoor je haar elke 
ochtend met Peter Van de Veire in ‘de 
grote Peter Van de Veire Ochtendshow’. 
Vorig jaar presenteerde ze de MIA’s 
samen met Adriaan Van den Hoof. 

Game   of   Thrones

S uperfan hoef je niet van het prille begin te 
zijn. Dat bewijst Dimitri Vegas, die sei-

zoen 7 in één nacht uitkeek. “Maar de eerste 
keer dat ik aan de serie begon? Sorry, ik viel in 
slaap.” Wij spreken hem op het vliegveld,  
alweer op weg naar zijn volgende project. 

Dimitri, waarom ben jij zo’n fan van de serie?
Dimitri Vegas: “Het is een heel atypisch verhaal,
 er zijn ook verschillende verhaallijnen die 
naast elkaar afspelen, dat geeft een enorme 
diepgang. Pas op: ik was niet meteen fan. Mijn 
broer probeerde mij over te halen. Maar een  
serie met draken … Dat was vast niets voor mij. 
De eerste keer dat ik keek, viel ik zelfs in slaap. 
Drie jaar later ben ik er nog eens mee begon-
nen en ik was meteen hooked. Drie weken lang 
werd mijn vrouw (Anouk Matton, nvdr) knet-
tergek van me. Ik keek altijd, stond zelfs met 
m’n iPad onder de douche. Ik heb de hele serie 
nu drie keer gezien en alle boeken gelezen.”

Waar kijk je – buiten de douche – het liefst?
“Bij het meest recente seizoen hebben Anouk 
en ik expres gewacht tot alle afleveringen 
beschikbaar waren en hebben we ze in één 
nacht in onze buitenbioscoop in Ibiza bekeken. 
Dat was fantastisch: elke aflevering van 
'Game Of Thrones' is gemaakt als een cinema-

productie, dat komt toch het beste tot zijn recht 
op een groot scherm. Ik weet niet of ik dit nog 
eens ga doen; ik denk niet dat ik genoeg geduld 
heb om op het hele seizoen te wachten.” 

Welk moment zal je je hele leven bijblijven?
Dat moeten wel de battles zijn met voor mij 
aan de top ‘The Battle of the Bastards’. Dat 
deed me besluiten om thuis een replica van 
het zwaard van Jon Snow neer te zetten. Nu 
ben ik in overleg met mijn vrouw om een  
levensgrote 3D-geprinte IJzeren Troon in  
onze tuin te zetten. Het wordt dat of een  
levensgrote T-Rex. Of allebei (lacht).”

Is Jon Snow dan ook je favoriete personage?
“Mijn favorieten zijn Tyrion Lannister en  
inderdaad Jon Snow. Ik ga al een aantal jaar 
naar de Facts-beurs (een grote sci-fi en  
comic conventie, nvdr) en vorig jaar kwam 
mijn vrouw af met het idee ons te verkleden 
als Jon Snow en Daenerys Targaryan. Toen 
wilden ineens superveel mensen met me op 
de foto! Dat is op zich niet gek, maar ik denk 
dat de meesten niet eens wisten wie ik was.”

En Kristian Nairn, die Hodor speelt,  
was daar toen ook, of niet?
“Ja! Dat is inmiddels een supergoeie vriend van 

A ls zelfs Julie Van den Steen 
lang genoeg geboeid 

wordt, moet ‘True Blood’ wel een 
steengoeie serie zijn. Wij spraken 
met de MNM-dj over vampieren, 
actrices, en betere opties. 

Julie, je bent dj bij een 
ochtendshow met rare uren, 
hou je nog tijd over voor tv? 
“Nee, eigenlijk niet! Ik sta elke dag om 
3 uur op en ga dan ’s avonds weer om 
8 uur naar bed. Dat is een uur later 
dan ik zou willen, maar bon. Ik kijk 
bijna geen tv meer, enkel nog series. 
Ik zet vaak iets op maar heb het heel 
moeilijk om me te concentreren, 
zodra er te veel intriges zijn, ben ik 
weg. Zo ben ik er al veel begonnen,  
en net zo veel afgehaakt.” 

Behalve 'True Blood', dus?
“Ja! 'True Blood' vind ik een hele 
fijne serie. Daar heb ik de tijd voor 
genomen op mijn zetel, onder 
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Dimitri Vegas
Dimitri Thivaios en zijn broer Michael ken je als het 
succesvolle dj-duo Dimitri Vegas & Like Mike. Ze zijn al 
jarenlang headliners van Tomorrowland en ze werden in 
2015 uitgeroepen tot beste dj’s van de wereld. Je kon de 
broers ook zien meespelen in ‘Patser’ van Adil El Arbi. 
Dimitri is getrouwd met Anouk Matton en woont het 
grootste deel van zijn tijd op Ibiza.

WAT IS ‘GAME OF THRONES’?
Dat is de monsterhitserie van HBO die in 2011 voor 
het eerst op de Amerikaanse televisie te zien was. 
Je leest er alles over in ons artikel op pagina 46. 

ons geworden. Hij is ook dj en is al bij ons ko-
men draaien op Ibiza en vorig jaar in het sport-
paleis. Dit jaar bij de Garden of Madness-
concerten in het Sportpaleis komen Armin van 
Buuren, Lil Kleine en Netsky. Misschien moet 
ik Kristian ook nog maar eens bellen.”

De liefde zit zo diep dat jij en je broer hebben 
van de begintune een remix hebben gemaakt.
“Die track gebruiken we vaak in onze shows. 
We hebben inmiddels een heel goed contact 
met de makers van ‘Game of Thrones’. 
Misschien rolt daar nog iets uit de bus. Er 
komt trouwens ook een prequel aan hé,  
met het verhaal van vóór het eerste seizoen.” 

Dimitri, bedoel je dat je daar ...
“Oei, daar mag ik écht niks over zeggen.  
Je hoort het nog!”  

G

“WE HEBBEN 
INMIDDELS EEN HEEL 

GOED CONTACT  
MET DE MAKERS  

VAN ‘GAME OF  
THRONES’.”

een dekentje. Het was wel niet 
gemakkelijk om ervoor te kiezen …”

Hoezo?
“Ik heb enorme Fobo: Fear Of Better 
Options, ik ben altijd bang dat als ik 
iets kies, dat er eigenlijk iets leukers of 
beters is. Weet je wel hoeveel potten 
confituur er in de supermarkt staan? 
Hoe kun je dan kiezen? Nee, niet 
lachen, dat is vreselijk! Gelukkig wist ik 
dat ik met ‘True Blood’ wel goed zat. 
Ik keek als tiener al enorm graag naar 
‘Buffy the Vampire Slayer’ en wist dat 
dit ook over vampieren ging.”

Welk personage of welk actrice 
is jouw favoriet?
“Dat moet Anna Paquin zijn. Ik ben 
een soort wandelende Wikipedia 
als het op sterren aankomt dus 
ik heb ook echt het een en ander 
over haar opgezocht. Zo weet ik 
dat ze getrouwd is met haar ‘True 
Blood’-collega Stephen Moyer 
(die Eric speelt) en dat ze samen 
een tweeling hebben. Als ik nu 
weer moeite heb met kiezen maar 
ik zie dat zij erin meespeelt, weet 
ik dat ik ervoor moet gaan!“ 

WAT IS ‘TRUE BLOOD’?
Deze Amerikaanse serie is van 
dezelfde makers als ‘Six Feet 
Under’ en gaat over het dorpje Bon 
Temps in hartje Louisiana. Twee 
jaar voor de start van de serie zijn 
wetenschappers erin geslaagd 
om synthetisch mensenbloed te 
maken, waardoor vampieren zonder 
mensenbloed kunnen. Een deel van 
hen wil nu integreren in de samen-
leving, een deel blijft op mensen 
jagen. Maak je klaar voor veel 
bloederige gevechten, mythische 
wezens en vooral, heel veel seks. Ondanks dat de fans wat langer 

moeten wachten op seizoen 9 
belooft HBO dat de serie zowaar 
nog beter en op cinematgrafisch 
niveau gebracht zal worden. Er 
worden ook verschillende eindes 
ingeblikt om een herhaling zoals 
bij seizoen 7, toen het einde reeds 
op voorhand uitlekte te vermijden. 
Er zou naar verluidt een budget 
van € 13 miljoen per aflevering 
voorzien zijn.
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LENA DUNHAM

D e stem van een generatie!” 
Dat label kreeg de 32-jarige 

Lena Dunham opgeplakt toen ze 
haar revolutionaire comedyreeks 
‘Girls’ – waarin vier vriendinnen 
hun leven op de rails proberen te 
krijgen in de stadsjungle van New 
York – in 2012 op de wereld losliet. 
Eindelijk was er een serie die 
compromisloos het leven van de 
hedendaagse millenial-vrouw in al 
haar facetten uit de doeken deed. 
Seks, relaties, vriendschap, jeugdige 
twijfels, volwassen worden. 
Dunham verwerkte al die thema’s 
in ‘Girls’ met een hilarische en 
botte eerlijkheid. Die directheid 
groeide uit tot haar handelsmerk. 
Daarbovenop werd ze dankzij haar 
openheid over allerlei issues die 
de moderne vrouw te beurt vallen 
ook nog eens gebombardeerd 

tot feministisch icoon. Gevolg: 
ze is momenteel de luidste 
vrouwelijke stem in de Amerikaanse 
entertainmentindustrie. Ze kreeg 
de kans om voor HBO een nieuwe 
reeks uit haar mouw te schudden: 
‘Camping’. In deze gloednieuwe 
comedytopper met ‘13 Going on 
30’-actrice Jennifer Garner in de 
hoofdrol doet ze uit de doeken 
hoe het campinguitje van een 
koppel en hun vrienden volledig 
in het water valt. Maar Dunham 
zou Dunham niet zijn, moest ze 
er geen rake observaties insteken 
over de menselijke natuur en de 
competitiedrang tussen vrouwen. 
Dat wordt lachen!  

ISSA RAE

A ls Lena Dunham de stem is van de  
moderne, blanke, vrouwelijke  

millenial, dan is Issa Rae die van de 
moderne, zwarte, vrouwelijke  
millenial. Rae is namelijk net als 
haar New Yorkse collega een actrice  
en tv-maakster die zichzelf in een 
recordtempo heeft opgewerkt tot 
een opvallend gezicht van een  
generatie jonge vrouwen die op 
zoek zijn naar zichzelf, de liefde  
en een stabiel leven. Hoe heeft het 
Afro-Amerikaanse toptalent dat 
voor elkaar gekregen? Wel, dat 
heeft ze na de Youtube series  
'Ackward Black Girl' vooral te danken  
aan haar HBO-serie ‘Insecure’.  
Die neemt momenteel al drie  
seizoenen lang op hilarische wijze  
het leven van deze hedendaagse  
awkward black girl in Los Angeles 
onder de loep. De actrice speelt in 

de serie Issa Dee, een twintiger  
die de dertig nadert en samen met 
vriendin Molly de gekste en vaak 
ongemakkelijke belevenissen  
doorstaat op vlak van relaties, 
werk en vriendschap. Klungelige 
bed-avonturen, onvervulde  
muziekdromen en complexe drie-
hoeksrelaties? Nee, de levens van 
Issa en Molly zijn geen lachertje. 
Maar Rae richt haar pijlen niet  
enkel op de strubbelingen die  
jonge vrouwen moeten doorstaan. 
Ze injecteert ‘Insecure’ ook met 
een ludieke blik op ras en  
de verhouding tussen wit en  
zwart in de Verenigde Staten.  
Het resultaat: een verslavende  
comedyserie!  

Girl Power
Op eigen houtje een comedyserie bedenken, schrijven, 
producen en er zelf ook nog eens de hoofdrol in spelen? 
No problemo voor de twee prominentste Amerikaanse 

tv-koninginnen van het moment: ‘Girls’- en ‘Camping’-
brein Lena Dunham en ‘Insecure’-gezicht Issa Rae . 

D O O R  J IMM Y  VA N  D ER  V EL D E

INSECURE

GIRLS

34 35

BACK TO BACK

B

GIRLS

Met Lena Dunham, Allison Williams, 
Jemima Kirke en Zosia Mamet

Komische dramaserie over vier 
vrouwelijke twintigers die worstelen 

met vriendschap, werk en liefde in 
het hedendaagse New York.

S1 nu te zien in

Vervolgseizoenen vanaf januari 2019

CAMPING

Met Jennifer Garner, David Tennant, 
Juliette Lewis en Ione Skye

Jennifer Garner verliest de controle 
tijdens een campinguitje dat 

ontaardt in een ware hel. Erg voor 
haar, hilarisch voor ons.

S1 nu te zien in

B

INSECURE

Met Issa Rae, Yvonne Orji,  
Jay Ellis en Y’lan Noel

Ze is jong, zwart en ze wil wat!  
Issa Rae doorkruist Los Angeles  

op zoek naar liefde  
en stabiliteit.

3 seizoenen

3 seizoenen nu te zien in
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WAT IS ‘GENT-WEST’?
        

Een Vlaamse dramaserie over de 
fictieve gevangenis Gent‑West. 
Hierin volgen we Véronique, die 

haar man probeerde om te brengen 
na jarenlange mishandelingen van 

zijn kant. Zij wordt opgepakt en 
moet haar weg vinden tussen haar 
medegevangenen. Met hoofdrollen 

voor (onder andere) Ruth Becquart, 
Evelien Bosmans en Tatyana Beloy. 
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Annick was 19 toen ze 20 jaar geleden zes 
maanden de gevangenis in moest. Na een 
nachtje feesten bleven er enkele vrienden 
op haar appartement logeren, net als zij 
allemaal druggebruikers. Die nacht viel de 
toenmalige elite-eenheid van de rijkswacht, 
Group Diane, binnen. Enkele van Annick’s 
vrienden bleken te worden gezocht als 
drugdealers. De hele groep werd opgepakt, 

waaronder ook Annick die als mededader 
werd beschouwd omdat ze de 

mannen onderdak had 
geboden.

D
‘GENT-WEST’ DOOR DE OGEN  

VAN EEN EX-GEVANGENE

Wij keken samen met ‘Annick’ 
 (niet haar echte naam)  

naar twee seizoenen van ‘Gent-West’, 
 de Vlaamse topreeks die je in jouw Play terugvindt. 

Bijzonder, want zij is een ex-gevangene die zes 
maanden in vrouwengevangenis Berkendael 

doorbracht. Hoe herkenbaar is het voor haar, en 
welke straffe verhalen brengt deze straffe  

reeks terug naar boven? 

DOOR  SARAH TULKENS  |  FOTOGRAFIE  KAREL DUERINCKX



sigaretten mee te kopen en je koelkast en televisie  
op je kamer te betalen. In het begin maakte ik in  
het atelier stickers voor winkelruiten. Daarna werkte  
ik voor de keuken als ‘fatik’ en bracht ik eten rond 
naar de cellen. Dat was best een toffe job. En ik 
kreeg gratis eten, dus dat was mooi meegenomen.”
“Geweld bij de cipiers heb ik evenmin meegemaakt. 
Ze waren streng en kordaat, maar afpersing en aan-
randing, nee. Al onze cipiers waren trouwens vrouwen, 
ik vind het heel raar dat in ‘Gent-West’ ook mannen 
op die afdeling rondlopen. En zelfs tot in de douches 
bij die vrouwen komen. Zoiets kan toch niet?  
Onze cipiers werden gewoon ‘mevrouw’ genoemd, 
niet chef zoals je in de reeks ziet. En de directrice, 
– of was het directeur, geen idee – die heb ik nooit 
gezien. Die kwam echt niet bij ons op bezoek om  
zaken te bespreken, hoor.”

“Er werden ook wel ‘huiszoekingen’ gedaan bij ons. 
Als er ergens een vork vermist was of er was een 

vermoeden dat je drugs in je cel had verstopt. Maar 
dat gebeurde meestal terwijl we aan het werk waren 
of buiten waren. We werden er niet met zo’n over-
dreven alarm voor uit ons bed gezet in het midden 
van de nacht. Dat is toch nergens voor nodig?”

“ Ik werd overgebracht naar de vrouwen- 
gevangenis Berkendael in Brussel (Vorst). Die 

was indertijd gloednieuw. Eigenlijk was ze bedoeld 
voor mannen, als een zwaarbewaakte afdeling. Maar 
ze bleek te klein en toen hebben ze die in gebruik 
genomen als vrouwengevangenis. Als ‘open  
gevangenis’, want bij ons zaten geen zware geval-
len. Die werden toen nog allemaal naar Brugge  
gestuurd, geloof ik.” 

“Wie nieuw binnenkwam, moest eerst twee  
weken naar de zogenaamde ‘leeuwenkooi’. Dat was 
de afdeling waar je geval van dichterbij bestudeerd 
werd. Je kon er naar buiten op een door tralies om-
geven koertje, om te roken of een luchtje te schep-
pen. Vandaar de naam ‘leeuwenkooi’. Daarna kreeg 
je ergens anders een plaats toegewezen. Ondanks 
het feit dat het een open gevangenis was, ging het 
er veel minder ‘relax’ aan toe dan wat je in ‘Gent-
West’ ziet. Onze cellen bleven wel degelijk de hele 
dag gesloten. Ik had het geluk dat ik voor de keuken 
werkte en vrij kon rondlopen, mijn deur stond daar-
om meestal wel open. Maar verder kwam je alleen 
uit je kot om te douchen, te werken of twee keer 
per dag op de koer te gaan wandelen. Die gemeen-
schappelijke ruimtes die je op ‘Gent-West’ ziet, met 
plaats om elkaar te ontmoeten of te ontspannen, dat 
hadden wij niet. Zelfs eten deed je in je eigen cel. En 
nee, samen gezellig koffiedrinken in het keuken-
tje ’s ochtends, dat zat er zeker niet in. Als ik zie wat 
er in de serie allemaal aan potentiële wapens in die 
keuken staat: een microgolf, een koffiezet, bestek, … 
weet je wel wat je daar allemaal mee kunt doen?”

“De meesten zaten bij ons wel per twee in een cel. Ik 
deelde een stapelbed met een Chinese vrouw. Ik  
boven, zij beneden. Die durfde niks zeggen tegen mij. 
Dat was wel gemakkelijk, ik had daar nooit last van 
(lacht). In feite hadden we het best wel comfortabel 
 hoor. We hadden een koelkastje en een televisie in 

onze cel. Ik betaalde de huur daarvoor, dus ik besliste 
ook naar wat we keken. En ze mocht mijn koelkast 
mee gebruiken, maar stinkende dingen kwamen er 
niet in! Soms voelde ik me daar net als vroeger op  
internaat. Iets minder vrijheid ja, maar verder niet zo 
veel te klagen. Ik liep er ook wel niet zo netjes bij als 
op internaat. In Berkendael mochten we onze  
eigen kleren dragen, er was geen uniform. Maar toen 
Group Diane me die nacht naar de gevangenis bracht, 
had ik alleen een onderbroek en een T-shirtje aan. Ze 
hadden me uit mijn bed gezet, hé. Bij het inchecken 
kreeg ik een broek en schoenen die een voorgangster 
daar had achtergelaten. Allebei veel te groot, maar ik 
moest het ermee doen. Een medegevangene die het 
goed met me voorhad, heeft toen nog een riem voor 
mij gehaakt, zodat die verdomde broek op z’n plaats 
bleef hangen. Een half jaar later heb ik de gevangenis 
verlaten in datzelfde T-shirtje, dezelfde onderbroek, 
een geleende short en op blote voeten. In putje  
winter. Maar die broek en die schoenen, nee die  
wilde ik niet mee buiten nemen.”

“     Ik heb niet veel geweld gezien tijdens mijn ‘tijd’. Er 
was wel vaak wrevel tussen vrouwen van  

verschillende rassen die er zaten. Je zag die ook altijd 
in kliekjes bij elkaar troepen op de koer als we buiten 
mochten. En ja, er was al eens een occasionele  
catfight waarbij iemand geduwd werd of een klap in 
het gezicht kreeg. Maar mekaar liggen afslachten of 
verminken, nee, daar hielden we ons niet mee bezig. 
Als er al tandenborstels versmolten werden tot scher-
pe messen, werden die gebruikt om drugs te versnij-
den. Niet om mekaar neer te steken. We brachten 
simpelweg ook te weinig tijd met elkaar door om echt 
in de clinch te liggen of conflicten te laten  
escaleren. Je had wel vrouwen die er al langer zaten 
en die bepaalde voorrechten hadden. Maar veel  
verder dan ‘ik zit tijdens het luchtuur op het bankje 
en jij moet blijven rechtstaan’ ging dat niet. Van  
bendes was al helemaal geen sprake. Misschien had je 

die op andere afdelingen wel, waar vrouwen mekaar 
misschien kenden uit het milieu buiten de gevange-
nismuren en nog iets af te rekenen hadden of zo. Als 
ze over ons een reeks hadden moeten maken, zou  
iedereen voor tv in slaap gevallen zijn.” (lacht)

“Een keer ben ik zelf bij een conflict betrokken  
geweest, helemaal in het begin toen ik in de gevan-

genis belande. Een van de vrouwen die samen met 
mij opgepakt werd tijdens de razzia zat in dezelfde  
gevangenis. Zij heeft toen de hele groep verklikt om 
zelf vroeger te kunnen vrijkomen. Vervolgens zijn  
ze zo dom geweest om ons in die ‘leeuwenkooi’  
samen buiten te laten. Die heeft er toen wel van langs 
gekregen van mij. Maar wees gerust, daar kwamen 
geen scheermesjes of andere wapens aan te pas. Ik 
was kwaad genoeg om mijn vuisten te gebruiken. Na 
dat incident ben ik altijd een brave geweest.  
Net als al de rest. Je was beleefd tegen de cipiers en 
je deed wat van je gevraagd werd. Dan lieten ze je 
ook met rust. Want als je moeilijk deed en ze je in de 
isoleercel gooiden, werd je werk afgenomen. Als je 
al de hele dag niks om handen hebt, is dat werk veel 
waard, geloof me. Plus, je verdiende er ook iets mee. 
Bijna niks hoor, maar toch net genoeg om wat  
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WIE NIEUW BINNENKWAM,  
MOEST EERST TWEE  

WEKEN NAAR  
DE ZOGENAAMDE 
‘LEEUWENKOOI’.
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GENT-WEST
2 seizoenen nu te zien in

de affectie, wel om dingen aan elkaar door te geven 
zonder dat de cipiers het in de mot kregen.”
“Ik heb geen vrienden gemaakt in de gevangenis. Je 
bent niet meteen op je best als je daar zit en we wisten 
ook allemaal dat we daar maar voor beperkte tijd zaten. 
Niemand had er behoefte aan om daar vriendschappen 
voor het leven te sluiten. Binnen en zo rap mogelijk  
terug buiten, daarmee was de kous af.” 

“De mensen die ik toen mijn vrienden noemde,  
zaten zelf in de gevangenis. En met mijn ouders of 
andere familie had ik geen contact meer. Dus  
bezoek hoefde ik niet te verwachten. Al kreeg ik  
zoals gezegd wel af en toe een zogenaamd lief over 
de vloer. Ik kreeg wel visite van de pastoor. Die 
stond me bij toen ik de gevangenis binnenkwam, 
omdat ik niemand had die me toen steunde. Hij gaf 
me zelfs een pakje roltabak om die eerste dagen te 
overleven! Ik ben niet gelovig, maar bon, er vroeg 
tenminste eens iemand hoe het met me was.”  

G

TOEN IK ONTDEKTE DAT  
IK ZWANGER WAS, BEN IK  
MET ALLES GESTOPT OM  

MIJN BABY TE BESCHERMEN.  
EN DAARNA BEN IK  

NOOIT MEER 
HERBEGONNEN.

Rudy 
Morren
Scenarist over ‘Annick’

“Voor het scenario van Gent-West hebben wij intensief 
samengewerkt met seksuologe Caroline Bruynseels. Zij 
werkt al meer dan vijftien jaar in tal van gevangenissen 
en was zeker in geval van twijfel over wat wel en niet kon 
een zeer waardevolle bron van informatie. Toch hebben 
we uiteraard soms de keuze moeten maken om wat af 
te wijken van de realiteit. Vooral in de details kan je al 
eens denken ‘oei, dat is misschien wat overdreven’ maar 
we maakten in de eerste plaats natuurlijk wel een fictie 
reeks. Dat is een gegeven dat je als scenarist toch niet 
uit het oog mag verliezen. Vandaar ook de keuze voor 
een open gevangenis - dat is net iets makkelijker om de 
mensen met elkaar in dialoog te laten gaan. Sommige 
beslissingen maak je om je personage een bepaalde 
dimensie te kunnen geven. Zo ook de douchescènes, 
deze hebben we gebruikt omdat de acteurs daar 
heel kwetsbaar waren en je daardoor spanning kunt 
opbouwen. In de oorspronkelijke Australische versie 
zaten die douchescènes niet en wat dat betreft loopt de 
Vlaamse versie toch echt wel een stukje voor. ”

“Uiteraard circuleerde er drugs in de gevangenis. Ik 
denk dat zoiets onvermijdelijk is. Volgens mij had-
den de cipiers dat ook wel door en hadden ze een 
soort gedoogbeleid om ons kalm te houden. Al eens 
een afkickende heroïnegebruiker voor je gehad?  
Plezant is dat niet. Ik geraakte binnen de gevangenis 
even gemakkelijk aan mijn ‘gerief’ als daarbuiten. 
Het werd door bezoekers binnengesmokkeld tijdens 
de bezoekuren. Ineens had iedereen een lief daar-
buiten (lacht). Je gaf die bij het afscheid een stevige 
tongzoen en ondertussen werd het bolletje drugs 
doorgegeven en stopte je het achterin je mond weg 
tussen je tanden en je tandvlees. We werden elke 
keer gefouilleerd na de bezoekuren. Jazeker, naakt, 
zoals je ook in ‘Gent-West’ ziet. Borsten liften,  
benen open, lichaamsplooien checken. Een paar 
keer heb ik zelfs een intern onderzoek gehad omdat 
ze dachten dat ik drugs ‘opgedrukt’ had in mijn  
lichaam. Dat vergeet ik echt nooit meer, zo  
vernederend. Maar drugs in mijn mond hebben ze 
nooit gevonden. Als ze te grondig controleerden, 
slikte je het gewoon door en maakte je dat het er  
zo snel mogelijk weer uit was daarna.” 

“Binnen de muren van de gevangenis werd gedeald. 
Je betaalde met sigaretten. Roken deed je  

tijdens de wandeling, drugs roken ’s nachts door het 
raampje van je cel. En al de rest uiteraard ook binnen 
de muren van je cel. Alcohol was er niet, ik heb ook 
nooit geweten dat dat op de afdeling gestookt werd. 
Maar het was wel het eerste dat ik deed op de dag 
dat ik uit de gevangenis kwam: in het café er tegen-
over ben ik een bruine Leffe gaan drinken. Deed dat 
deugd, zeg!”

LIEFDE EN VRIENDSCHAP TUSSEN VIER MUREN
Annick: “Van seks was bij ons geen sprake. De  
deuren bleven de hele dag dicht, dus je kwam nooit 
bij elkaar in de cel. Waar en wanneer zou je het  
gedaan hebben? Douchen gebeurde ook apart en 
steeds onder toezicht, geen gefriemel daar. Maar er 
waren wel wat lesbische koppels. Die zagen  
elkaar dan tijdens de wandelingen buiten en moch-
ten daar ook ongestoord hand in hand lopen,  
kussen of knuffelen. Maar uit de kleren gaan, dat 
niet. ‘Koppels’ moet je trouwens met een stevige 
korrel zout nemen. Sommige vrouwen deden zich 
als lesbisch voor om ongestoord lichamelijk contact 
met andere vrouwen te kunnen hebben. Niet voor 

Annick: “Ik had nog geen kinderen 
toen. Mijn eerste zwangerschap, 
van mijn dochter, was eigenlijk vlak 
na mijn hechtenis. Zij heeft mijn 
leven gered. Want ik was nog hele-
maal niet afgekickt van drugs toen 
ik vrijkwam. Rehabilitatieprogramma’s 
 en voorlichting en wat je daar 
nog allemaal ziet in ‘Gent-West’, 
bestond bij ons nog niet. Ik ben 
gewoon opnieuw begonnen toen ik 
buitenkwam. Toen ik ontdekte dat 
ik zwanger was, ben ik met alles ge-

stopt om mijn baby te beschermen.  
En daarna ben ik nooit meer 
herbegonnen. Dat heeft mij er ook 
van weerhouden om opnieuw in 
de gevangenis te belanden. Anders 
was ik sowieso nog weleens tegen 
de lamp gelopen, denk ik. Daarna 
heb ik nog een zoon gekregen. Mijn 
kinderen zijn het beste wat mij in 
mijn leven overkomen is. En ik zal 
er alles aan doen om hen een beter 
leven te geven dan dat van mij,  
hoe moeilijk dat soms ook is.”
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C
DOL OP THE DEUCE

New York, de jaren 70. Straten zijn vuil, de bewoners dirty. Prostituees, hun 
pooiers en maffiabazen rollebollen letterlijk over elkaar heen op en rond 

Times Square. In die setting speelt HBO’s topserie ‘The Deuce’, dat het verhaal 
vertelt van straatmadelieven  die zich naar de top willen werken of gewoon 

proberen te overleven. ‘The Deuce’ is ook: je verliezen in de zeventiger jaren en 
bijbehorende mode. En dat hoeft niet te stoppen als je je tv afzet. Lees mee en 
raak geïnspireerd door de iconische Deuce-fashion, wij shopten drie looks bij 

elkaar gebaseerd op de serie, maar dan van nu.  

DOOR  GELEIN VAN KAMPEN   |  FOTOGRAFIE  YVES DELOBELLE   |  STYLING  INDIRA CARDINAELS
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In onze tijd niet 
heel geloofwaardig 

meer, maar elke 
simpele outfit kun 

je vrij letterlijk 
‘pimpen’ door het 

toevoegen van een 
mooie wandelstok. 

De styliste van  
'The Deuce'  

(Anna Terrazas) 
benadrukte het op 
de set keer op keer: 
“Mensen uit die tijd 
konden het zich niet 

veroorloven om elke dag 
iets nieuws te dragen”. 
Net daarom zie je C.C. 
meer dan eens in zijn 

streepjespak.

‘Slick’ is hoe de stijl van C.C. 
wordt omschreven, en dus kiezen 

we voor een gladde, glanzende 
overjas in bordeauxrood. Zijn stijl 

is weer heel anders dan die van 
bijvoorbeeld de andere pooier 

Larry Brown, die je nooit zonder 
zijn slangenleren schoenen 
ziet, of zijn vreemde bruine 

overhemden. 

Bordeaux overjas – Zara €129,00 • Gestreepte blazer – Asos Devils Advocate €110,99 
Gestreepte kostuumbroek – Asos Devils Advocate €58,99 • Rolkraagtrui wit – River Island €30,00 

Satijnen hemd – Zara €39,95 • Horloge – Asos Casio €50,99 • Vilten hoed – Zara €19,95 • Laarsjes – Asos €38,99

T he Deuce’ werd gecreëerd door 
George Pelecanos en David  

Simon, het duo dat je ook al kent van 
het even zo briljante ‘The Wire’.  
Én Maggie Gyllenhaal, die niet  
alleen een hoofdrol speelt, maar 
ook de rol van producer vervult. Zij 
noemt ‘The Deuce’ een feministisch  
project, wat op het eerste zicht 
vreemd lijkt bij een serie over dames 
van lichte zeden. Ze vertelt: “De 
makers vroegen in eerste instantie 
enkel om mijn lichaam, maar  

ik wilde dat mijn brein net  
zo belangrijk werd. Ik wilde  
meebeslissen hoe “mijn”  
verhaal verteld werd, en laten  
zien dat de vrouwen in de serie  
zelf ook sterker waren dan ze  
misschien eerst leken.” 

B

THE DEUCE
Seizoen 1 - 2

Nu te zien in 

Seventies swagger  
C.C.

“If you got it, flaunt it, anders kun je net  
zo goed voor de belasting gaan werken.”  

Pooier C.C. laat graag zien waar het zuur- 
verdiende geld van ‘zijn’ dames naartoe 

gaat. In de serie laat hij zich daddy noemen, 
in het echte leven heet hij Gary Carr en komt 
hij uit London. Iets wat je niet hoort aan zijn  
sappige uitspraken. De styliste wilde niet dat 

zijn karakter té stereotiep, verkleedfeest- 
achtig werd. En dus zie je soms dat zijn 
schoenen vuil zijn (tot hij ze weer laat 

oppoetsen) of dat zijn overhemd 
bovenaan net een beetje scheef zit. 

Zelfs een pooier is niet perfect.
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Zie je Candy, dan zie je haar bontjas. In de serie 
moest het jasje het een en ander meegemaakt 
hebben, en dus gaven ze het voor de opnames 

kleine scheurtjes, wat vuil hier en daar én 
drukten ze er zelfs wat sigaretten op uit.  

Dit exemplaar van Zara is nog  
helemaal proper. 
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Ook in de kleding van 
figuranten werd overal 

rekening mee gehouden: 
de hoogte van de hakken 
bijvoorbeeld. In 1971 was 

het één modieus, een 
jaar later moest een hak 
misschien al veel hoger. 

Sterk en zoet  
Candy

De evolutie van Maggie Gyllenhaal is  
duidelijk: in seizoen 1 is ze ‘Candy’ de  

artiestennaam van een prostituee die als  
enige uit de buurt zelfstandig, zonder  

pooier werkt. Je ziet haar bijna niet zonder 
pruik, met kleding die niet veel aan de  

verbeelding overlaat. Tot ze op een dag de 
film-industrie ontdekt. Haar dagen op straat 
(en pruiken) laat ze achter zich, en in Seizoen 

2 zie je haar vaker en vaker als Eileen: een 
actrice die eigenlijk veel liever zelf de rol 
van producer op zich zou nemen. Zoals 

Maggie zelf, dus! 

Een detail dat je niet 
meer uit je hoofd 

kan zetten: Vincent 
kiest altijd voor bruin, 
Frankie voor zwart. En 
zijn warme lammy jas 

in Seizoen 2 is geen 
uitzondering. 

Kleding in ‘The Deuce’ mag nooit 
té perfect zijn. En dus kiezen ze 

vaak voor wassingen die eruitzien 
alsof de broek al jaren trouw in de 
kast hangt. Ook hier het verschil 
tussen de broers: die van Frankie 

zitten net een stukje strakker  
dan die van Vincent.

Waar Frankie kiest voor de iets 
hoger gehakte Cuban boots, 

gaat Vincent voor de nu alweer 
populaire Beatle Boot: wel een 

hakje, maar iets lager.

Tegenwoordig zie je weer veel 70’s kleding bij 
de populaire kledingwinkels, en dat hielp bij het 

shoppen voor de serie. “Onze lichamen zijn écht wel 
veranderd,we hebben een bredere taille.” vertelt 
Deuce‑styliste Terrazas, “ik stopte al snel met 

het kopen van authentieke vintage‑jeans. Zelfs de 
dunste actrice paste daar niet in!” 

Jas in nepsuède met bontkraag – Zara € 89,95 • Ecru trui – H&M € 39,99 
Hemd – River Island € 30 • Jeans – Jack & Jones € 89,95 • Laarsjes – Asos design € 62,99 

Zonnebril – Zara € 25,95

Jas van nepbont – Zara € 79,95 • Blouse met print – Vila € 39,99 • Cognackleurig tasje – Mango € 35,99 
Jeans met wijde pijpen – Zara • Laarzen – Mango € 159,99

Double Trouble  
Vincent

James Franco speelt niet alleen slimme  
cafébaas Vincent, hij neemt ook de rol van zijn 

roekeloze nietsnut van een tweelingbroer  
Frankie voor zijn rekening. Het verschil is  

duidelijk door het briljante acteerwerk van 
Franco: iets helderder, met net een frons meer 

voor Vincent, terwijl je zijn uitgelaten jon-
gensachtige lach alleen bij charmeur Frankie 

ziet. De makers helpen ook een handje: in  
Seizoen 1 heeft Vincent een grote pleister (van 
toen zware jongens hem voor zijn broer aan-
zagen en ze hem een lesje wilden leren), in 

Seizoen 2 heeft Vincent in tegenstelling 
tot kortharige Frankie een ietwat  

uitgelopen seventies- 
kapsel. 
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O p 17 april 2011 weerklonk voor het eerst 
het iconische begindeuntje van de 

HBO-serie ‘Game of Thrones’ door ontelbare 
Amerikaanse huiskamers. Sindsdien zijn  
miljoenen kijkers wereldwijd verknocht aan 
Westeros, een fictief continent waar ver-
schillende families strijden voor de gegeerde  
IJzeren Troon. Het conflict groeide uit tot  
een ongezien tv-fenomeen dat jaarlijks  
enkel maar groter werd. Zowel kijkers als 
critici krijgen er maar geen genoeg van.  
Maar wat maakt de reeks nu toch zo goed? 

ONVOORSPELBAARHEID TROEF
Niets leuker dan een serie die je op het puntje 
 van je stoel zet en onverwachts uit de hoek 
komt, toch? Wel, ‘Game of Thrones’ weet 
precies hoe het dat moet doen. Al zeven sei-
zoenen is een van de grootste kwaliteiten de  
onvoorspelbaarheid van de reeks. Het begon 

allemaal met het eerste seizoen. Acht  
afleveringen lang was ‘Game of Thrones’  
gewoon een meeslepende en goed ge- 
maakte reeks tot de negende aflevering  
plots een schokkende wending nam. 

Plottwists en schokkende gebeurtenissen 
zijn ook in de andere seizoenen een onmis-
baar onderdeel. Je weet nooit welke kant het  
verhaal zal uitgaan. Gevolg: kijkers die 
schreeuwend, wenend, juichend of over-
stuur naar hun (tv-)scherm zitten te staren. 
Het bewijs? Online vind je genoeg filmpjes 
waarin mensen op hilarische wijze reageren 
op de meest geflipte afleveringen.

EPISCHER DAN EPISCH
Nog een kwaliteit van de serie is dat het er 
steeds zo verdomd goed uitziet. Je zou elke  
aflevering van ‘Game of Thrones’ op een  Fa
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Personages 
met een  

interessante 
twist

Tyrion  
Lannister

‘The Imp’

House Lannister

Acteur  
Peter Dinklage

Jon Snow
‘The Bastard  
of Winterfell’

House Stark

Acteur  
Kit Harington

Daenerys  
Targaryen

‘The Mother  
of Dragons’

House Targaryen

Actrice  
Emilia Clarke

ELKE EPISODE VAN GAME 
OF THRONES LIJKT EEN 
KLEINE FILM. DE BEELDEN 
EN DE ACTIE DOEN VAAK 
DENKEN AAN GROTE 
HOLLYWOODPRODUCTIES.

E
START MET DE ALLERBESTE

Laten we er geen doekjes om winden: er bestaat geen betere 
fantasyreeks dan ‘Game of Thrones’. Met zeven seizoenen 
boordevol messcherpe zwaarden, vuurspuwende draken, 

strijdlustige topvrouwen en bloeddorstige legers, doen we daarom 
uit de doeken waarom je de 38-voudige Emmywinnaar absoluut 
moet (her)ontdekken. Zelfs als je niet warm wordt van fantasy. 

D O O R  J IMM Y  VA N  D ER  V EL D E   |   I L L U S T R AT I E  JA N  C A R I S

GAME OF THRONESGAME OF THRONESGAME OF THRONES
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bioscoopscherm kunnen tonen (Iets wat  
Dimitri Vegas dan ook doet, zie p.30).  
Elke episode lijkt namelijk een kleine film.  
De beelden en de actie doen denken aan  
grote Hollywoodproducties. 

Het zijn de grote veldslagen en gevechts- 
scènes die de paradepaardjes van de serie 
vormen. Van de strijd om Blackwater  
over het gevecht om Hardhome tot  

de indrukwekkende Battle of the Bastards:  
ze zijn allemaal even oogverblindend,  
brutaal, zenuwslopend en geweldig goed  
geregisseerd. Het is steeds zo spectaculair 
 dat het voelt alsof je er middenin zit. De 
meest epische momenten beleef je in de  
negende en laatste aflevering van een  
seizoen. Het is niet zomaar een aflevering 
maar een evenement; een moment dat je 
nooit meer vergeet en reikhalzend laat uit-
kijken naar het volgende seizoen. 

MACHTIGE MANNEN  
EN WRAAKZUCHTIGE VROUWEN
Westeros telt een karrenvracht aan  
interessante en fascinerende figuren. Het 
leuke is dat de serie niet echt één hoofd- 
personage telt. Je kiest als kijker met wiens 
lot je het meest begaan bent. Wil je dat Jon 
Snow de troon verovert, krijg je maar geen 

genoeg van de pientere Tyrion Lannister of 
vind je het gewoon leuk om The Hound te 
volgen? Allemaal geen probleem. De reeks 
bevat voldoende personages om elk soort  
kijker te plezieren. Tot ze plots dood  
neervallen, die onvoorspelbaarheid, he! 

Ben je dol op stoere mannen die elkaar  
een kopje kleiner proberen maken in de  
modder? De HBO-topper heeft het. Vind je 
vrouwen die de macht proberen te grijpen  
interessanter? Ook dat heeft Game of Thrones 
in petto. Beter nog: de dames van Westeros  
en omstreken zijn gewoonweg de beste  
personages uit de serie. Laat ons eerlijk zijn: 
wat is er cooler dan Daenerys Targaryen die 
met haar draken de IJzeren Troon najaagt, 
Cersei Lannister die smerige machts- 
spelletjes speelt of Sansa Stark die kracht- 
dadig probeert te overleven?  

IN GAME OF THRONES ZITTEN 
INDERDAAD DRAKEN, MAAR  
HET ZIJN WEL COOLE DRAKEN. 
VOOR DE REST LIJKT HET VOORAL 
MEER OP EEN POLITIEK DRAMA 
MET MIDDELEEUWSE TOETS.

Dimitri Vegas & Like Mike 
maakten een remix van de 

begintune van ‘Game of 
Thrones’, maar zij zijn niet 

de enige muzikanten die 
enorme fan zijn van  

de serie. Let goed op,  
dan zie je deze mannen 

en vrouwen met een 
melodieuze gastrol.

SEIZOEN 3 
AFLEVERING 3 

Gary Lightbody -  
de zanger van Snow 
Patrol - zingt een 

liedje terwijl Brienne 
en Jaime samen 

vervoerd worden. 

SEIZOEN 3  
AFLEVERING 9 

Wanneer hij niet drumt in de band die 
speelt op de Red Wedding, is Will Champion 

drummer van Coldplay. Je ziet hem ongeveer 
een seconde lang in beeld net nadat Walder 

Frey aankondigt dat het tijd is voor de 
‘bedding ceremony’. Maar geloof ons:  

je gaat daar niet op letten in deze scène.

SEIZOEN 4 
AFLEVERING 2 

Op zijn eigen bruiloft 
besluit Joffrey dat 

hij genoeg heeft van 
de band en stuurt 

ze weg. Wie hij 
wegstuurt?  
Sigur Rós. 

SEIZOEN 5 
AFLEVERING 8 

Geen muzikale cameo, maar 
een volwaardige (bij)rol van 
alle leden van Mastodon. Zij 

spelen ‘wildlings’ in het vijfde 
seizoen. Ze komen trouwens in 
seizoen 7, aflevering 9 nog eens 
terug in een andere gedaante. 

SEIZOEN 6 
AFLEVERING 5 EN 6

Het toneelstuk  
‘The Bloody Hand’ 

wordt begeleid door 
de muziek van…  

Of Monsters  
and men.

SEIZOEN 7 
AFLEVERING 1 

Deze is niet te missen. Superfan  
Ed Sheeran krijgt heel wat schermtijd 
én een liedje in de openingsaflevering 

in seizoen 7. Dit zorgde wel voor ophef 
onder GoT-fans. Zij vroegen zich af: 

wat voegt Ed hier eigenlijk toe?  
Kijk en oordeel zelf.

Malta
De bruiloft tussen Daenerys en Khal Drogo werd 

opgenomen op Malta. De prachtige rotsconstructie 
is inmiddels ingestort na een krachtige storm in 

2017, maar werd gelukkig vereeuwigd op het scherm. 

Marokko
De scènes waarin Daenerys Targaryen  

de slaven in Yunkai bevrijdt, zijn opgenomen  
in Ouarzazate, een schilderachtig stadje  

in Marokko. 

Kroatië
Scènes op de straten van King’s Landing, de plek waar 
de IJzeren Troon staat, zijn opgenomen in Dubrovnik in 

Kroatië. Kenners zullen de Stradun herkennen als Cersei 
haar ‘shame’-wandeling doet aan het slot van seizoen 5.

Noord-Ierland
Hier werden veruit de meeste scènes opgenomen, van 

landweggetjes tot bossen tot stranden aan toe. Een van 
de meer herkenbare plekken is het Kasteel Dunluce,  

als ‘the great castle of Pyke’ van House Greyjoy.

Ysland
Alle scènes die zich ‘beyond the wall’  

afspelen, werden in IJsland opgenomen,  
specifieker op de Hverfjall-vulkaan.

Game  
of  

Tones

Ontdek je plekje
Kon Game of Thrones je tot nu toe gestolen 
worden, maar heb je al wel veel gereisd? Op 

deze plekken werden scènes opgenomen. 
Die zal je misschien herkennen op het 
scherm. Andersom kunnen (nieuwe of 

oude) diehard fans hun volgende vakantie 
misschien wel een GoT-tintje meegeven. 
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Seizoen 1 -7

Nu te zien in

Seizoen 8 wordt  
in 2019 verwacht.



Spoiler Alert! Peter Dinklage is  
de enige acteur uit de serie 
die voor elk van de 7 seizoenen 
genomineerd werd voor een 
Emmy. Hij won de Emmy voor 
Beste Bijrol in een dramaserie 
drie keer.

77

Emmy’s voor Beste dramaserie, 
slechts eentje minder dan  
recordhouders ‘Hill Street Blues’,  
‘Mad Men’, ‘L.A. Law’ en  
‘The West Wing’.

33

Emmy Awards.  
Daarmee is het veruit  
de serie die de meeste Emmy’s  
ooit heeft gewonnen.4747

GoT is officieel de duurste serie 
ooit. Met een gemiddeld budget 

van 15 miljoen dollar per aflevering 
voor het laatste seizoen. 1515

16 miljoen mensen keken naar de laatste 
aflevering van seizoen 7. Daarmee is deze 

aflevering de best bekeken aflevering 
(uitgesteld kijken, opvragingen en illegale 

downloads niet meegerekend).  
Ter vergelijking, de eerste  

aflevering uit 2011 bereikte  
‘amper’ 2,22 miljoen.

1616

De eerste aflevering van  
het vijfde seizoen werd in  
173 landen tegelijkertijd 

uitgezonden. 173173
Ontdek onze  
nieuwe brochure
Beleef de mooiste plekken tijdens een trip met  
de camper of campervan of kies voor de formule 
huurwagen en hotels.  Alle programma’s zijn  
aanpasbaar op jouw maat. Nu beschikbaar in  
alle Joker-reiskantoren.

Geniet nu van promoties tot 20% op campers  
en campervans en tal van andere  
kortingen op je reis! 

Bekijk ze allemaal op   
joker.be/promo-roadtrips!

Kom langs in één van onze Joker-reiskantoren:

• Antwerpen
• Antwerpen-Wilrijk
• Brugge

• Brussel
• Hasselt
• Harelbeke-Kortrijk

• Gent
• Leuven
• Mechelen

Met z’n twee, met vrienden of het gezin

50

GoT is de meest illegaal gedownloade serie  
uit de geschiedenis met een gemiddelde van  

14,4 miljoen illegale downloads per aflevering 
(voor het vijfde seizoen). Voor de makers 

heeft deze titel zelfs meer waarde dan een 
Emmy. Het zorgde in het begin namelijk voor 

de broodnodige ‘buzz’.

Alleenheerser     in televisielandAlleenheerser     in televisielandAlleenheerser     in televisieland

Het jaar waarin het eerste 
boek van George R.R. Martin 
in de ‘A Song of Ice and Fire’-
reeks op de markt verscheen, 
namelijk ‘Game of Thrones’.

1996Het aantal 
onthoofdingen  

in de allereerste 
aflevering.

4 14,4Het aantal doden in 
het eerste seizoen. Een 

peulschil vergeleken met 
de andere seizoenen. 

Seizoen 6 heeft er 
bijvoorbeeld 540!
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Quotes are coming. Scan deze pagina 
(uitleg pag. 7) en ontdek de beste 
oneliners uit Game Of Thrones.




