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Alweer zo’n prachtige inspiratie van ©Martine Bleyen.  

 

 

 

Aantal 

7  Dreamcatcher 

Korte inhoud van de film: 

Vier vrienden ontmoeten elkaar in de bossen voor hun jaarlijkse jachtpartij. Wanneer een vreemdeling gedesoriënteerd 
hun kamp binnenstrompelt, raken de vrienden in strijd met een legerkolonel en een wezen dat van één van hen in bezit 
heeft genomen. 

• Wanneer het voertuig omrolt, knipperen de voorlampen constant aan en uit.  

• Wanneer Beaver vecht met het monster in de badkamer, zie je 
de kabel die het monster bestuurt.  

• De barsten op het diploma van Henry na het gemiste schot, zijn 
veranderd tussen de close-ups en de beelden van afstand. 

• In de scène waar de jonge Jonesy, Beaver, Duddits, Heny en 
Pete proberen om Josie te vinden, plaatsen ze allemaal hun han-
den op de schouders van Duddits, om op deze manier hun magi-
sche truc te doen. Henry en Pete hebben beiden tranen op hun 
gezicht die ze snel afvegen. Dan kijkt Duddits Pete aan, en die 
heeft nog steeds zijn tranen op het gezicht.  

• Het moment dat Morgran Freeman klaar is om in de helikopter te 
stappen, om op jacht te gaan naar de andere twee die Mr. Grey willen 
vinden, loopt een van de soldaten die hem probeert te stoppen over een 
klein hoopje sneeuw. Deze sneeuw heeft een rare structuur, waarschijn-
lijk omdat hieronder een soort schans is waar de soldaat vervolgens over-
heen valt.  

• Zodra je Henry ziet vertrekken uit de winkel voordat de storm be-
gint, opent hij de deur van zijn jeep. Op dat moment zie je de voet van 
iemand op een ladder gereflecteerd in 
het raam. De ladder is wel verdwenen 
op het moment dat de auto optrekt en 
wegrijdt.  

• In deze scène zie je alle vier de 
mannen eten aan een tafel bij Hole in the wall. Wanneer de mannen discussi-
ëren over het geheugenwarenhuis (memory warehouse), weet Beaver niet 
waar het over gaat en vraagt wat dat is. Op het moment dat hij dat zegt, zet 
hij net een flesje bier aan zijn lippen. Als dan Pete vraagt of hij niet meer 
weet wat het geheugenwarenhuis is, neemt Beaver een beste slok bier. In de 
volgende scène zie je de handen van Beaver voor zich gevouwen op de tafel, 
zonder een bierflesje in zijn buurt. Maar we hebben niet gezien dat hij ooit 
dat flesje heeft neergezet. 

 

 

 

Movie  Mistakes    Door Mirjam 

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 cameracrew 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... 
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