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Movie  Mistakes 

 

Door:Mim                            

Ken je het? Je zit een film te kijken en je denkt: hier gaat iets mis... 
Nou, dat gebeurt vaker dan wij weten of denken.  
Een voorbeeld: de acteur staat voor de spiegel, en in de spiegel zie je de hele camera-crew staan. 

Op deze pagina nemen wij je mee op zoek naar de fouten in verfilmingen van Stephen King-verhalen. Misschien 
heb je ze zelf al ontdekt? Of misschien ga je nu juist de film nog eens kijken om te kijken of jij hetzelfde foutje 
ziet. Er is veel te ontdekken, kom ga met ons mee en duik de film in zoals je  
misschien nog nooit hebt gedaan…  

Aantal 
Fouten: 

3 
Sleepwalkers 

Korte inhoud van de film: 

In Sleepwalkers zijn Charles Brady en zijn moeder Mary de laatsten van een uitstervend ras met extreme 
behoeften. Sleepwalkers; wezens die alleen in leven kunnen blijven door de levensadem te nemen van  
jonge, maagdelijke vrouwen. Buitenstaanders met het vermogen zichzelf te transformeren van mens naar 
weerwolf en reptiel. Gedoemd om over de aarde te zwerven, gaat Bryan op zoek naar een slachtoffer en 
kan hij alleen zijn moeder in leven houden door met haar naar bed te gaan. Deze zwerftocht voert de Bra-
dy's naar een klein plaatsje in Indiana waar Charles de mooie Tanya uitzoekt als zijn volgende slachtoffer. 
Tanya wordt een pion in hun overlevingsspel. Maar zij blijkt er niet zoveel voor te voelen om zich zonder 
slag of stoot over te geven… 

Mistakes: 

 

 Bijna aan het eind van de film, schiet de sheriff naar 
de moeder van Charles. Hij schiet dan op een gele 
vaas… maar een paar seconden later schiet hij weer op 
dezelfde vaas. 

 De politieman Captain Soames heeft een uniform aan 
met zijn rang. Alleen gaat het hier mis. Op zijn uni-
form heeft hij namelijk twee rangen, zowel kapitein 
als sergeant. Beiden rangen tegelijk dragen kan niet en 
de oude strepen dragen kan ook niet. Dit omdat het 
andere strepen zijn in Amerika. 

 In de laatste scène raakt Tanya gewond aan haar arm door een stuk glas van het raam, net voordat 
Charles zich omdraait om met de agent te vechten. In de volgende scène is het glas uit het raam 
totaal verdwenen. 
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