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IT - Extra

1 april! Kikker in je bil!

De horror- thriller IT van New Line Cinema, onder regie van Andy Muschietti (Mama), is gebaseerd op de
gelijknamige bestseller van Stephen King. Al tientallen jaren jaagt dit verhaal lezers de stuipen op het
lijf.
In het stadje Derry, in de Amerikaanse staat Maine, verdwijnen er een aantal mensen op mysterieuze
wijze. Een groepje jonge kinderen krijgt te maken met hun grootste angst wanneer ze oog in oog komen te staan met de kwaadaardige clown Pennywise. De clown staat al eeuwenlang bekend om dood en
verderf. Zal het deze kinderen lukken om het kwaad uit hun woonplaats te verdrijven?
Met in de hoofdrollen Bill Skarsgård (Allegiant, Hemlock Grove) als de aartsschurk Pennywise, Jaeden
Lieberher (Midnight Special), Jeremy Ray Taylor (Alvin and the Chipmunks: The Road Chip), Sophia Lillis (37), Finn Wolfhard (Stranger Things), Wyatt Oleff (Guardians of the Galaxy), Chosen Jacobs (Cops
and Robbers), Jack Dylan Grazer (Tales of Halloween) en Nicholas Hamilton (Captain Fantastic). Het
scenario is van Chase Palmer & Cary Fukunaga en Gary Dauberman.
Releasedatum : 7 september 2017
Genre : Horror-Thriller
Regisseur : Andy Muschietti
OV cast : Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Jeremy Ray Taylor,
Sophia Lillis, Finn Wolfhard, Wyatt Oleff, Chosen Jacobs,
Jack Dylan Grazer, Nicholas Hamilton
Lengte film : 135 min
URL : www.ITFilm.nl
Hashtag : #ITMovie
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Kijkwijzer :

Een van de trailers van IT.
Meer trailers vind je hier.
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Op 7 september 2017 in de bioscoop!
Wil je het boek, poster of bioscooptickets winnen?
Dankzij Warner Bros. mogen we 3 x 2 bioscooptickets, 3 uitgaven van de
filmeditie van het boek EN 3 posters weggeven aan Stephen King fans!
|We gaan dus 9 mensen blij maken!
Wat moet je doen?
Pennywise is een van de bekendste clowns op aarde, en eentje waar heel veel mensen bang
van zijn… In de eerste verfilming van IT, wordt Pennywise gespeeld door Tim Curry. Maar nu
mag je ons laten weten wie in de remake deze rol op zich heeft genomen.
•

Mail het antwoord (en let er heel goed op dat je het exact goed schrijft!) naar
fanclub@stephenking.nl en zet in de omschrijving regel:
“verfilming IT—& welke prijs jij wilt (boek, poster, tickets)”.

•

In de mail zet je ook adresgegevens, zodat we je een gewonnen prijs kunnen toesturen.

•

EN mail ons snel, want op maandag 4 september om 24:00 uur accepteren we geen
nieuwe aanmeldingen meer.

•

Dinsdag 5 september mailen we de gelukkigen en worden de prijzen verstuurd.

Succes!

IT Website
Natuurlijk heeft de remake van IT ook een eigen website! Op
www.ITFilm.nl vind je nog veel meer informatie terug.
Bij berichtjes op Twitter en Facebook kun je #ITMovie gebruiken.

Het riool in met IT
Je kunt hier lekker samen met Georgie en Pennywise
het riool in gaan. Vaar met je bootje de ballonnen
kapot in dit simpele 8-bit spelletje…

IT in Imax
De remake van IT zal een IMAX release krijgen in
Amerika. WB heeft bevestigt dat dit ook in Nederland
het geval zal zijn! De film is niet speciaal gemaakt voor IMAX en
zal dus niet helemaal het echte IMAX effect hebben. Men
verwacht een recordaantal bezoekers. De film heeft natuurlijk
goede schoenen te vullen, ten opzichte van het origineel en
zeker nu deze R-rated is (16 jaar en ouder) gemaakt. Men
verwacht een opening van 60 miljoen bij de Boxoffice… (bron)
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Feestnummer!
De laatste Kings Things—van september—is een
feestnummer geworden, vol informatie over
nieuwe boeken en films, maar nog veel meer.
We vieren feest omdat de fanclub op 21 september a.s. 15 jaar bestaat, en Stephen King 70 jaar
wordt. Kings Things is gratis, en je schrijft je
hier makkelijk en snel in voor dit Webazine!
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1 april! Kikker in je bil!

King was er niet klaar voor!

Een rode ballon in Bangor

Stephen King was ook niet helemaal voorbereid op
hoe goed de film was, zo schrijft epictream.com
op 31 augustus. Hij heeft de film inmiddels twee
keer gezien, en verteld aan Bloody Disgusting wat
hij zo goed vond aan de film: “I had hopes, but I
was not prepared for how good it really was. It’s
something that’s different, and at the same time,
it’s something that audiences are gonna relate to.
They’re gonna like the characters. To me, it’s all
about character. If you like the characters… if you
care… the scares generally work. I’m sure my fans
will enjoy the movie. I think they’re gonna really
enjoy the movie. And I think some of them will go
back two or three times and actually savor the
thing. I went back and saw it a second time, and I
felt I was seeing things the second time through
that I missed the first time.”

En opeens verscheen er een rode ballon in het
raam van het huis van Stephen King. Er werd zelfs
een filmpje van op You Tube gezet!

King vind dat Bill Skarsgård een heel goede
Pennywise heeft neergezet, zeker in de schaduw
van Tim Curry. Het ziet er goed uit, en veel
mensen zijn enthousiast over deze film.
Inmiddels schijnt het tweede deel al in
blokken te staan (bron). Het script is
klaar en daar wordt nog aan gewerkt,
rekenen erop dat het tweede deel er
komen.
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de startnog niet
maar ze
zal gaan
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IT
Op 7 september komt IT (part 1 — duurt 135 minuten)
in de bioscopen… Natuurlijk is er daarom online veel
aandacht voor tv-spotjes, de art, posters en alles wat
er nog meer mee te maken heeft.
Het tweede deel staat ook al op de rol: in januari verwacht men het script klaar te hebben, en men verwacht de voorbereidingen voor verfilmen in maart te
kunnen maken (bron).
Bekijk hier een enge tv-spot voor IT.

Poppetjes
Er waren al poppetjes van
de ‘vorige’ Pennywise,
maar met de remake is
ook de markt voor nieuwe
poppetjes weer geopend.

Funko
poppetje

Pagina 5

Koop IT NU in onze fanclubshop: www.stephenking.biedmeer.nl

