NOVEMBER 2015

KINGS THINGS EXTRA

STEPHEN KING FANCLUB

Dollarbabydag 14 november
PROGRAMMA BEKEND!
Op 14 november a.s. houden wij in Nieuwegein weer onze eigen DollarBaby Festivaldag, met korte en
langere filmpjes waarvan de rechten door Stephen King zijn verkocht voor $1.
Nog steeds te koop in onze webshop: de kaartjes voor ons Dollarbaby Festival op 14 november a.s. in ’t
Veerhuys in Nieuwegein. Kijk op de websitepagina voor het voorlopige programma en het complete
adres. Gratis parkeren, vlak langs de A2, maar ook erg goed met OV bereikbaar.
Kaartjes zijn € 6,00 in de voorverkoop (op de dag zelf, en alleen ALS er ruimte over is 7.50) en er is
ruimte voor zo'n 50 fans. Dus wees er snel bij, want vol=vol.
We laten ALLEMAAL nieuwe films zien, die we je nog niet eerder hebben laten zien.

Nona - Graduation Afternoon - The doctor’s case - Harveys dream Suffer the little Children - Rest Stop - Night Surf Op deze dag hebben we (in tegenstelling tot eerdere berichten) GEEN loterij!
Kortom; het wordt weer de moeite om een dagje film bij ons te komen kijken.
‘t Veerhuys heeft eten en drinken (maar je mag ook zelf iets meenemen en in de zaal nuttigen), wij
zorgen voor de films en het donkere zaaltje .. Wat wil je nog meer?!
Het programma natuurlijk! Dat vind je hieronder!

Tijden zijn indicatief, de starttijd van ieder blok zal
worden aangehouden

13.15 u – 14.15 u:



Ian Wolfley – Big Driver (29 m 48 s)

10.00 u – 10.30 u: Zaal open / Introductie



Oren Benamor –Night Surf (9 m 49 s)

10.30 u – 11.30 u:



Alex von Hofmann – Harveys Dream (9 m 44 s)



Richard Fleming – Popsy (11 m 34 s)



Fabricio Cerioni – Ayana (14 m 15 s)



Lyubo Yonchev – Cain (26 m 00 s)



Matt Mattlovich – The Doctors Case (19 m 26 s)

14.15 u – 14.30 u: Pauze
14.30 u – 15.20 u:

11.30 u – 11.45 u: Pauze



Georges Terryn – Nona (24 m 59 s)

11.45 u – 12.30 u:



Corey Norman – Suffer The Little Children (25:39)



Michael Floyd – One for the road (22 m 05 s)
(onder voorbehoud)



Justin Zimmerman – The Man Who Loved Flowers
(5 m 34 s)



Guillaume Heulard – The Things They Left Behind
(16 m 10 s)
12.30 u – 13.15 u: Lunch/Pauze

15.20 u – 15.45 u: Pauze
15.45 – 16.30 u:



Toby Louie – Premium Harmony (12 m 26 s)



Patrick Abernethy– Rest Stop (13 m 39 s)



Alex von Hofmann – Graduation Afternoon (12:11)



Matthew J. Rowney – I Am The Doorway (****)
(onder voorbehoud)

Was je ook op de DollarBaby avond in Antwerpen? Neem dan je
ticket van die avond mee: op vertoon van je Belgische ticket krijg je
een gratis drankje!
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Op deze pagina zie je
enkele filmposters van de
Dollarbaby's die we
vertonen.
Op de pagina’s hierna tref
je de recensies zoals we
die eerder in Kings Things
plaatsten.
Eentje mist er nog: Nona
van Georges Terryn.
Die volgt in de eerstvolgende Kings Things.

Ook I am The Doorway van Matthew J.
Rowney staat in de
planning (onder voorbehoud) om jullie te
laten zien. In Kings
Things van oktober
(vorige maand dus)
kon je al een interview met hem lezen.
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RECENSIE CAIN

door Danny

Over de film:

Regie:
Lyubo Yonchev

In de film ‘Cain’ maken we kennis met
de zonderlinge student Chris. Hij haalt
weliswaar goede cijfers, maar toch
heeft hij niet al te veel contact met
zijn medestudenten.

Genre:
Thriller
Cast:
Alex Ivanov…
Chris
Kaloyan Minev…
Harry
Philip Ivanov…
Bobby
Victor Andreev…
Viktor
Osman Yusein…
Botha
Jaar van uitgifte:
2014
Speelduur:
26 min .

Aan het einde van het schooljaar slaan
bij hem de stoppen door. Geïnspireerd
door de Bijbeltekst over Kaïn en Abel
besluit hij de wereld te verlossen van zondaars. Hij sluit zichzelf op z´n kamer op, en
begint vanuit zijn raam op onschuldige medeleerlingen te schieten.
Mijn mening:
Deze film is de allereerste Dollar Baby
uit Bulgarije. Het is niet de eerste keer
dat dit verhaal is verfilmd, maar door de
andere culturele achtergrond voelt de
film wel weer fris aan. De film is Bulgaars gesproken, maar gelukkig wel
voorzien van ondertiteling.
De opening credits zien er ontzettend
goed uit, en mede door de goed gekozen muziek zit je direct in de film. De muziek is
zelfs bekroond met een prijs voor ‘Beste filmmuziek’ in een filmfestival voor studenten, en dat is niet onterecht. De acteur die Chris speelt geeft een mooi visitekaartje
af, en speelt zijn rol erg goed.
Helaas zijn de make-upeffecten niet altijd even overtuigend, waardoor de dode lichamen er eerder grappig dan angstaanjagend uitzien. Jammer, want daardoor werd ik toch even uit de film gehaald. Vlak daarna begint de scène
waarbij Chris in het wilde weg begint te schieten. Hier heeft de regisseur gekozen voor slow motion beelden, om het dramatische effect te
vergroten. Deze slow motion beelden bereiken zeker het gewenste effect, maar gaan te lang door om interessant te blijven. Deze scène had
wat mij betreft een paar
minuten ingekort kunnen worden, dan had het meer impact gehad.
Ondanks deze kleine minpuntjes is de film toch erg goed geslaagd, en ik
verwacht ook dat de film het goed zal doen op diverse filmfestivals.
Bekijk
zeker even de trailer,
zodat je een indruk
krijgt van de film!
De trailer vind je op de
officiële Facebookpagina van de film
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door Danny
Regie:
Alex von Hofmann
Genre:
Drama / Thriller
Cast:
James Hagan…
Harvey
Caroline McKenzie…
Janet
Jaar van uitgifte:
2014
Speelduur:
9 min 39 sec
Film gebaseerd op:
Harveys Droom (uit:
Na Zonsondergang)
IMDB:
Naar de IMDB-pagina

HARVEY’S DREAM
Over de film:
Op een zaterdagochtend is Janet bezig om een
verlaat ontbijtje klaar te maken, als haar echtgenoot Harvey de kamer binnenloopt. Hij neemt
plaats in een stoel, en begint Janet te vertellen
over een droom die hij heeft gehad. Langzamerhand beseft Janet echter dat de details uit de
droom van Harvey wel heel erg lijken op deze
zaterdagochtend, en zij is bang dat Harveys
droom misschien wel een voorspellende droom is
geweest. Wanneer haar echtgenoot de gruwelijke ontknoping vertelt, zakt de moed
haar in de schoenen en vreest zij voor het leven van haar dochter.
Mijn mening:
Vorige maand kon je al een recensie lezen van de DollarBaby-film die regisseur Von
Hofmann in 2013 maakte (‘Graduation Afternoon’). Zoals je toen kon lezen, is deze
Australische regisseur zeer bedreven in het neerzetten van een emotioneel verhaal
met een griezelig tintje, dat in een rustig
tempo onder je huid kruipt. Ook met zijn verfilming van Harvey´s Dream is dit niet anders;
Von Hofmann weet precies hoe hij Kings verhaal, dat grotendeels uit een monoloog bestaat, tot leven kan laten komen. Het
(eenzijdige)
gesprek is op klassieke wijze verfilmd, waarbij
Harvey steeds aan de rechterkant van het
beeld te zien is, en Janet aan de linkerkant.
Hierdoor ontstaat een zekere wisselwerking tussen de acteurs, die overigens hun rol
op zeer overtuigende manier neerzetten.
De film speelt zich slechts in één ruimte af,
waardoor het allemaal heel ‘klein’ blijft. Je
hebt als het ware het gevoel dat de rest van
de wereld niet meer bestaat, en dat jij als
toeschouwer in de keuken erbij zit. Dit is
knap gedaan, maar het betekent ook dat er
veel afhangt van de spanningsopbouw; het is
nu eenmaal moeilijk om bijna 10 minuten geboeid te blijven door een monoloog van een
knorrige oude man. Door korte shots (zoals het pellen van een eitje, een shot van een
keukenweegschaal of een speling van het licht) in te voegen, weet Von Hofmann de
aandacht echter wel goed vast te houden. De film is ook precies lang genoeg, want
het zou moeilijk zijn geweest om de aandacht nóg langer vast te houden.
Alhoewel er met de film niets mis is en de film-makers
er alles aan gedaan hebben om een indrukwekkende vertelling te brengen, ben ik nog steeds van mening dat dit
niet Kings sterkste verhaal is. Dat komt met name omdat
de twee karakters weinig diepgang hebben, en het voor
jou als lezer/toeschouwer nooit veel meer wordt dan
een maffe droom van een oude man.
Maar zoals ik ook vorige maand al schreef, hoop ik dat
Von Hofmann nog veel van dit soort thriller-drama’s zal
maken. Ik weet zeker dat hij een grote naam kan worden in dit genre.
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The Doctor’s Case
Over de film:

door Danny
Regie:
Matt Matlovich
Genre:
Thriller
Cast:
Kristopher Bowman…
Holmes
Kristian Bruun…
Watson
Martin Moreau…
Lestrade
Jaar van uitgifte:
2013
Speelduur:
19 min 26 sec.
Film gebaseerd op:
De zaak van de doctor
(uit: Droomlandschappen)
Zie IMDB:
http://
www.imdb.com/title/
tt2947418/

Sherlock Holmes en John Watson beleven een spannend avontuur in dit ‘gesloten
kamer’-mysterie. Een oude, steenrijke bankier wordt dood gevonden in zijn studeerkamer, vlak nadat hij zijn familie heeft
onterfd. Er zijn natuurlijk een aantal verdachte familieleden, maar de politie is er
nog niet in geslaagd om de zaak op te
lossen. Rechercheur Lestrade zoekt hulp
bij Holmes en Watson, maar wanneer
Holmes de zaak niet weet op te lossen,
moet Watson de leiding nemen.
Normaalgesproken is Watson ‘slechts’ het
hulpje van Holmes, maar dit keer is de glansrol aan hem toebedeeld. Een briljante
ingeving helpt Watson om het mysterie te ontrafelen, en daardoor zorgt hij dat de
moordenaar achter de tralies kan worden gezet.
Mijn mening:
King maakte een bijzonder uitstapje in
1987, toen hij een hommage schreef aan
de beroemde personages uit Arthur Conan
Doyle’s boeken. Het korte verhaal van King
ademt de sfeer van de oorspronkelijke
verhalen, maar dan wel met een kleine
twist. Ook regisseur Matt Matlovich weet
het verhaal op pakkende wijze naar het
witte doek te brengen. Verwacht geen Holmes zoals je die van de fantastische
tv-serie ‘Sherlock’ kent: deze verfilming is veel traditioneler en stukken minder
modern. Het levert echter wel een fraaie verfilming op, waarin veel oog voor detail
is. Natuurlijk is het huisnummer (221 B) prominent in beeld, maar ook de aankleding
is prachtig aangepast aan het tijdsbeeld waarin de film zich afspeelt.
Een probleem is echter wel dat de intelligentie van beide heren dermate hoog is, dat
veel filmkijkers de plot niet in één keer zullen begrijpen. Soms raak je door de razendsnelle denksprongen de draad een beetje kwijt, terwijl de kracht nu juist zou
moeten zitten in een waterdichte en onweerlegbare redenering.
De casting is overigens prima gedaan; Holmes is een ietwat gladde gentleman, terwijl
Watson een beetje als een ‘nerd’ overkomt. Ook de verdachten van de moord zetten
tijdens de ondervragingsscènes een goede prestatie neer.
Matlovich heeft zich een aantal kleine vrijheden geoorloofd toen hij Kings verhaal
omzette in het script. Een klein voorbeeld: in Kings verhaal speelt een kattenallergie een doorslaggevende rol. Omdat het echter lastig is om met dieren te werken tijdens een film, is hier gekozen voor een plantenallergie. Een slimme keuze,
want daardoor weet Matlovich ondanks de kleine verschillen toch dicht
bij de brontekst te blijven.
Liefhebbers van detectiveseries kunnen hun hart ophalen terwijl ze de
gedachtesprongen van de bekende
privédetectives volgen. Het geheel
vormt een effectieve ‘whodunit’, die
je pas ten volle kunt waarderen als je
de kans hebt gekregen om de film een aantal keer te bekijken.
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door Danny
Regie:
Justin Zimmerman
Genre:
Romance /
Thriller
Cast:
Douglas H. Snyder…
Young Man
Kirsten Foe…
Young Woman
Dennis Fitzpatrick…
Flower-vendor
Jane Ferguson…
Vendor’s wife
Jaar van uitgifte:
2015
Speelduur:
5 min 34 sec
Film gebaseerd
op:
Afspraak met
Norma (uit: De
Satanskinderen)
IMDB-pagina

THE MAN WHO LOVED FLOWERS

door Chrissy

Over de film:
Op een zonnige namiddag loopt een man door zijn woonplaats. Hij heeft een verliefde blik in
zijn ogen, en veel voorbijgangers zijn direct onder de indruk van zijn verschijning. Pubermeisjes zwijmelen bij zijn aanblik, oudere dames
denken terug aan hun jeugd, en zelfs de verkeersregelaars kijken nog een keer om als hij
voorbij komt. De man wandelt een bloemenwinkeltje binnen en kiest een mooi, duur boeket uit
voor zijn grote liefde. Wanneer hij haar in een
steegje ziet lopen, spreekt hij haar aan en geeft
haar de bos bloemen. Maar de vrouw heeft geen idee dat er een monster schuilgaat achter de
innemende glimlach...
Mijn mening:
De film ‘The Man Who Loved Flowers’ duurt
slechts vijf minuten. In die vijf minuten neemt
regisseur Zimmerman je mee in de absurde denkwereld van een psychopaat. De film begint als
een sprookje, waarin alles voorbeeldig lijkt.
Niets is echter minder waar, en met name het
schrille contrast met de laatste scènes is fantastisch in beeld gebracht.
Zimmerman maakt allereerst een bijzondere artistieke keuze, door het gezicht van de moordenaar niet te laten zien tot het moment waarop hij toeslaat. Dit geeft je een naar gevoel,
omdat de ‘gezichtsloze’ moordenaar werkelijk iedere willekeurige voorbijganger kan zijn. Je
kijkt de eerstvolgende keer in ieder geval op een andere manier naar de mensen om je heen
in de supermarkt… Je weet tenslotte nooit wat er in hun hoofd schuilgaat!
Wanneer het slachtoffer op brute wijze met een hamer wordt aangevallen, ziet dit er zeer indrukwekkend uit. Bij veel korte, low-budget films word ik
juist bij dit soort scènes uit de film gehaald omdat
het er zo nep en knullig uitziet, maar in dit geval
juist niet. Mijn complimenten voor de make-up afdeling en het acteerwerk, want dat is van het hoogste
niveau.
Sommige acteurs komen slechts enkele secondes in beeld, maar iedereen doet zijn uiterste
best om het verhaal van Stephen King tot zijn recht te laten komen. De passie voor het vak
zie je terug. En niet alleen de acteurs doen het prima; ook over de set is erg goed nagedacht.
Tijdens de aftiteling word je als kijker getrakteerd op een aantal morbide stillevens van eerdere dodelijke slachtoffers. Dit voegt zeker iets aan het verhaal toe, en je vraagt je ook af
hoeveel meer slachtoffers er zullen zijn (en nog zullen komen). Het is een angstaanjagend
liefdesverhaal.
Het enige minpuntje: eigenlijk zijn vijf minuten te kort. Tijdens de laatste momenten van de film lopen de rillingen langs je rug, maar uiteindelijk mist het toch impact omdat je de personages maar zo kort leert
kennen. Wat mij betreft hadden de personages iets meer diepgang mogen krijgen, maar dat neemt niet weg dat Zimmerman een zeer overtuigende korte film heeft neergezet, waarvan ik zeker weet dat deze het
goed zal doen op menig filmfestival.
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7.5
door Danny
Regie:
Richard Fleming
Genre:
Thriller / Horror
Cast:
Andy Hankins …
Popsy
Terris Kremer …
Angus
Elias Harger …
Cain
Lyle DeRose …
Mr. Metzger
Jaar van uitgifte:
2014
Speelduur:
11 min 34 sec
Film gebaseerd op:
De Kindervanger /
Papsie
(uit: Nachtmerries en
Droomlandschappen)
Trailer op YouTube
Naar de IMDB-pagina
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POPSY
Over de film:
Angus heeft een flinke geldschuld bij
een gevaarlijke crimineel. Om zijn
schuld af te betalen, ontvoert hij
vrouwen. Maar Mr. Metzger heeft nu
een bijzondere opdracht voor Angus:
Hij zal in één keer van zijn schuld af
zijn, als hij een klein jongetje
ontvoert. Angus pikt het jongetje op
met zijn auto. De arme knul is zijn
papsie kwijt, maar stapt bij Angus in
de auto omdat die hem laat geloven dat hij precies weet waar papsie is. Tijdens de
autorit naar Mr. Metzger jaagt de jongen Angus de stuipen op het lijf. En dan verschijnt plotseling papsie ten tonele. Papsie’ blijkt een vampier te zijn, en hij is woest
omdat Angus zijn zoontje heeft gekidnapt. Terwijl Angus smeekt voor zijn leven,
maakt de vampier hem duidelijk wat zijn plaats in de voedselketen is.
Mijn mening:
De kleine acteur die Cain speelt,
steelt de show in deze verfilming van
Kings klassieke verhaal. Het is een
aandoenlijk joch, dat met zijn vleermuisvleugels je hart doet smelten.
Maar ook de andere acteurs leveren
goed werk af. De film heeft een goed
tempo: soms volgen de gebeurtenissen elkaar snel op, maar regelmatig
wordt ook de tijd genomen voor overzichtsshots en fraaie natuurplaatjes.
Regisseur Fleming blijft redelijk trouw aan het verhaal van King, maar weet er toch
zijn eigen draai aan te geven. Met name tijdens de confrontatie met Papsie wijkt de
film af van Kings tekst, maar het voelt gelukkig heel natuurlijk.
Een speciaal compliment voor de special effects die in de film zitten. Bijvoorbeeld
wanneer de vampier de auto van Angus met zijn blote handen tegenhoudt. Je ziet de
motorkap letterlijk in elkaar deuken, een effect dat erg indrukwekkend is.
Al met al een leuke verfilming, die weer een hele andere kijk op Kings verhaal geeft
dan de DollarBaby-films van Popsy die we tijdens onze eerdere filmfestivals konden
laten zien. In het filmfestivalcircuit zal deze film vast hoge ogen gooien!

8
door Danny
Regie:
Alex von Hofmann
Genre:
Drama
Cast:
Rebecca Fowler …
Jane
Gabriel Muoio …
Ben
Helen Searle …
Mrs. Hope
Tahlia Norrish …
Kelly
Jaar van uitgifte:
2013
Speelduur:
12 min 11 sec
Film gebaseerd op:
De middag van de diploma-uitreiking (uit: Na
Zonsondergang)
IMDB:
Naar de IMDB-pagina

GRADUATION AFTERNOON
Over de film:
Jane heeft zo haar twijfels over haar relatie met Ben. Hij komt tenslotte uit een
ander milieu dan zij, en dat laat haar
schoonfamilie haar ook goed blijken.
Als de familie van Ben een feestje geeft
ter ere van zijn afstuderen, besluit Jane
om eens een goed gesprek met Ben te
voeren over hun toekomst. Maar wanneer
Jane vanuit het luxe penthouse uitkijkt
over de stad New York, ziet zij een grote
paddenstoelwolk boven de skyline opstijgen.
Mijn mening:
Ik las dit verhaal van King toen de verhalenbundel ‘Na Zonsondergang’ net in de winkels lag.
Tussen alle zenuwslopende verhalen vol spanning en actie viel het me eerlijk gezegd een beetje tegen. Het verhaal, dat slechts vijf pagina’s telt, heeft eigenlijk weinig diepgang. De climax
is weliswaar angstaanjagend, maar het gebrek aan diepgang stond in schril contrast met de
grote ontploffing waarmee het verhaal
eindigt. Hierdoor was ik het verhaal al
snel weer vergeten.
De Australische regisseur Alexander von
Hofmann weet echter precies de juiste
snaar te raken met zijn verfilming van
het korte verhaal ‘Graduation Afternoon’. Waar King zelf de personages wat
‘bleekjes’ laat, had ik bij deze verfilming
het gevoel dat ik ze al jaren kende. Dat is
vooral de verdienste van de uitmuntende
jonge actrice, Rebecca Fowler, die haar rol als timide tienermeisje heel goed weet neer te
zetten.
Regisseur Von Hofmann houdt het tempo van
de film laag, maar dit draagt alleen maar bij
aan de sfeer. De enorme ontploffing komt net als in het boek - uit het niets, maar in de
film kwam hij nét wat harder aan. Dit wordt
vooral bewerkstelligd door de prachtige slowmotion-shots van vallende glazen, paniekerige mensen en kruipende rookwolken. Tijdens
deze scènes veranderen de opgewekte kleuren ook direct in donkere grijstinten, wat
alleen maar bijdraagt aan het gevoel dat je middenin de explosie zit. Een groot compliment is
dan ook op z’n plaats voor de special effects-afdeling!
De meeste Dollar Baby-regisseurs kiezen voor de spannende
verhalen vol actie, maar Von Hofmann heeft bewezen dat ook
de gevoelige verhalen goed tot z’n recht kunnen komen op het
witte doek. Hij maakte onlangs ook een Dollar Baby-verfilming
van ‘Harvey’s Dream’ (waarvan je de recensie volgende maand
leest!). Wat mij betreft begint hij snel aan een commerciële
verfilming van één van Kings literaire meesterwerken
(bijvoorbeeld Lisey’s Verhaal, Duma of Rosie), want wat mij
betreft heeft Von Hofmann bewezen dat hij Kings verhalen met
veel gevoel weet te verfilmen.
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