Persoonlijkheid van de maand :
Walter van Beirendonck

° 1957
1980: studeert af aan modeafdeling KASK
Antwerpen
Maakt deel uit van de Antwerpse zes
1997: creëert kostuums “Pop Mart”
(tournee van U2)
1999: wordt cultureel ambassadeur van
Vlaanderen
2006: is hoofd van de afdeling Mode aan
Antwerpse Modeacademie

Van Beirendonck, die aan het hoofd staat
van de Antwerpse Modeacademie
beschuldigde Abloh van plagiaat toen die
Louis Vuittons herencollectie presenteerde
voor de winter van volgend jaar. De
winterjassen met daaraan poppen
genaaid, lijken bijzonder sterk op de
ontwerpen die Van Beirendonck had
gemaakt voor de wintercollectie van 2016.
(De Tijd 14 augustus 2020)
“I hate copycats”
Vergezocht of niet? Volgens Van
Beirendonck plagieert Vuitton hem.
Volgens Vuitton en Kayne West is daar
niks van aan …. Ik laat jullie zelf oordelen
J. Oh ja, het gaat over het poppetje dat
op de jas werd genaaid. Virgil Abloh
ontwierp de blauwe jas voor Vuitton, Van
Beirendonck ontwierp enkele jaren ervoor
de rode voor eigen collectie.

Maar goed, laten we naar ‘s mans carrière
kijken, want Van Beirendonck is al
jarenlang het noeste werkpaard onder de
Belgische ontwerpers. Hij brengt zo goed
als jaarlijks twee collecties onder zijn
naam uit en dat sinds 1999. Zijn creaties
zijn wereldwijd te zien, niet alleen op de
catwalks, maar ook op tentoonstellingen.
Internationale naam en faam kreeg hij
dankzij Bono (U2) die hem de kostuums
liet creëren voor de Popmart tournee
(1997). Daarna volgden talrijke
internationale opdrachten onder meer van
Coca Cola, Bang & Olufson en Mustang.

Dat Van Beirendonck een bekende naam is
ook buiten de modescene heeft te maken
met zijn toegankelijke Zulupapuwa
collectie voor winkelketen JBC.

Achter deze succesvolle ontwerper staat
een sterke …. ontwerper: Dirk Van Saene.
Straks zijn ze vijvenveertig jaar samen.
Beide heren maken deel uit van de
befaamde “Antwerpse zes” die midden
jaren tachtig van de vorige eeuw de
Belgische mode op de wereldkaart zette.
Al komen ze weinig naar buiten als koppel
en lijken ze elkaars tegenpool stuwen ze
elkaar naar originele ontwerpen.
We hebben een heel verschillend karakter
en temperament. Dirk is heel beschikbaar,
hij is niet alleen een perfect klankbord voor
mijn creatieve activiteiten, ook in huis is hij
de man die alles organiseert. Hij kookt
uitstekend én gezond. Ik beken: ik doe
weinig in huis, ik heb weinig tijd en ik heb
er nog minder talent voor. Dirk lijkt
misschien de meest introverte van ons
tweeën omdat ik opvallende looks heb en
veel actiever ben op sociale media.
(Knack Weekend 16/11/2018)

“Ik voel zo’n afkeer voor de
angstcultuur waarin we nu
leven en de politiek die ervan
profiteert.”
(Van Beirendonck in DS)
Ik was dan ook blij dat JBC me vroeg om
een kindercollectie voor hen te ontwerpen.
Dankzij hun grote hoeveelheden en de
juiste productiekanalen kan deze keten
een designercollectie aanbieden aan
democratische prijzen. Ik heb volledig
carte blanche gekregen bij het ontwerp en
nooit heb ik het gevoel gekregen dat ik
beperkt was door het prijsniveau. Het is
dus een volwaardige designerlijn
geworden waarmee ik een breed publiek
kan bereiken.
(W. Van Beirendonck op zijn site
www.waltervanbeirendonck.com))

Van Beirendonck zocht en vond zijn
inspiratie bij de Zoeloes en de Papoea's,
twee van zijn, naar eigen zeggen, favoriete
stammen. De rituelen en de rijke

symboliek van de Zoeloes vindt hij
schitterend, terwijl de creativiteit van de
Papoea’s hem fascineert. De manier
waarop ze zich tooien is gewoon prachtig.
Ook de beschilderde boomstammen die
de stam voor hun woonst gebruiken, vind
je terug in de collectie, meer nog ze zijn er
het symbool van.

“Ik hou van de
onbevangenheid van een kind,
net zoals ik ervan hou om mijn
fantasie de vrije loop te laten.”
(Van Beirendonck in DS)
Zowel in de Zulupapuwa collectie als in de
collecties onder zijn eigen naam staat Van
Beirendonck voor kleur, gezonde gekte en
een multiculturele boodschap. Hij
verweeft telkens ethische en ecologische
boodschappen in zijn ontwerpen en geeft
zo een diepere laag aan mode.

(aankondiging van zijn solotentonstelling
in het MOMA te New York)

Film: in memoriam Chadwick
Boseman

Boseman stierf op 28 augustus 2020 aan
de gevolgen van darmkanker, hij werd 43
jaar. De acteur leverde al vier jaar, in alle
discretie, een moedige strijd tegen de
ziekte. Zijn dood kwam dan ook
onverwacht voor het grote publiek.
Bekend werd hij door de rol van koning
T'Challa in Black Panter. Deze
Marvelproductie toont veel respect voor
de Afrikaanse tradities en kiest voor een
overwegend zwarte cast. Een statement
dat kan tellen.

“Het is ons allemaal verteld dat
er geen plek voor ons is: jong,
getalenteerd en zwart."
(Boseman over Black Panter)
In 2020 -letterlijk met de dood voor ogenkiest Boseman nog voor een
carrièreswitch. Hij aanvaardt een hoofdrol
in Da 5 Bloods onder regie van Spike Lee.
Het verhaal: vier Afro-Amerikaanse
Vietnamveteranen keren terug naar de
jungle van Vietnam, waar ze op zoek gaan
naar het stoffelijk overschot van hun
vroegere teamleider en hopen een

verborgen goudschat te vinden. Tijdens
hun zoektocht worstelen ze met hun
verleden.
Boseman stak een enorme kracht,
waardigheid en diepte in zijn
baanbrekende rol van Black Panther. Hij
doorprikte mythes en stereotypes, en werd
een langverwachte held voor miljoenen
mensen over de hele wereld. Hij
inspireerde ons om groter te durven
dromen en meer te eisen.
(Bob Iger, voormalig topman bij Disney)

"Hij was een sober en integer
persoon. Dat herken je in de
personages die hij heeft
gespeeld, maar zo was hij ook
werkelijk. En dat zorgde ervoor
dat de hele wereld zich close
voelde met hem."

beurt geïnspireerd door iconen als Will
Smith en Denzel Washington.
(Adil El Arbi)

Film : Tenet
Ciné Albert vertoont de gehypte
spektakelfilm Tenet …. (een hype? Niets
voor mij!)
150 min. met mondmasker in de zaal ….
(zucht)
Christopher Nolan? Oei, ik begreep geen
yota van Inception ….
Pattinson in de hoofdrol? De vampier uit
Twilight, neen, dank u ….
John David Washington … zoon van??

(Adil El Arbi over Boseman)
De moed, de kracht die daarvoor nodig is.
Zo ziet waardigheid eruit.
(Oprah Winfrey over de dicretie waarmee
Boseman met zijn ziekte omging)

Het was de eerste keer dat je een
superheld zag die zo succesvol was met
een zwarte acteur in de hoofdrol. Dat
heeft ongetwijfeld veel deuren geopend en
veel jongeren geïnspireerd om in zijn
voetsporen te reden. Boseman was op zijn

Onder impuls van zoonlief en gedreven
door de “goesting” om voor het eerst in
maanden opnieuw film op groot scherm te
proeven, ga ik kijken naar Tenet, de met
dank aan corona, eindeloos uitgestelde
blockbuster van Christopher Nolan. Ten
slotte heb ik Interstellar en Memento

perfect begrepen en is Dunkirk (samen
met 1917) de perfecte oorlogsfilm. Toch?

Dit klinkt bijna als een James Bondfilm en
Tenet is zeker schatplichtig aan deze
iconische filmreeks. Denk maar aan het
spionnenplot, de internationale locaties,
de gesprekjes alvorens iemand neer te
schieten, de Russische megalomane
slechterik en de explosieve actiescènes.
Het is perfect mogelijk om de film als
actieprent te bekijken.

probeer zeker niet alles te begrijpen (is
onbegonnen werk en voor je het weet
storm je gillend en aan de rand van een
zenuwinzinking de zaal uit), maar laat je
meegaan “in the flow” en je zult niet
teleurgesteld worden.
De acteurs zijn uitmuntend, enkel John
David Washington stelt wat teleur. Hij
maakt van zijn “Protagonist” een vlak
personage. Ook de romantische scènes (à
la James Bond) overtuigen niet echt. Hij
staat (voorlopig) nog in de schaduw van
zijn beroemde vader.
Alle lof gaat naar de heer Pattinson, die
met deze prent ook het grote publiek zal
overtuigen dat hij zijn vampierenimago
kan overstijgen. Wie hem reeds in de
Lighthouse (2019) weerwerk zag geven
aan oude rot William Defoe ging al
overstag: Pattinson is de meest boeiende
acteur van zijn generatie. Ook Branagh is
uitmuntend als ijskoude slechterik van
dienst. En de cameo van Micheal Caine …
Pure klasse!

“You don’t know where he is!
Or when.”

“Don’t try to understand it.
Feel it.”

Het verhaal: in een schemerige wereld van
internationale spionage wordt een niet
nader genoemde CIA-agent (John David
Washington), gerekruteerd door een
mysterieuze organisatie (Tenet) om deel
te nemen aan een wereldwijde opdracht
die zich verder dan realtime ontvouwt.
De missie: voorkomen dat Andrei Sator
(Kenneth Branagh), een afvallige Russische
oligarch met voorkennis, de Derde
Wereldoorlog begint.

Er is echter ook nog een script waar je kop
noch staart aan krijgt. De hoofdpersoon
zal immers de kunst van “time inversion”
(tijdinversie) onder de knie krijgen als een
manier om de komende dreiging het
hoofd te bieden. Na de film had ik het
gevoel alles begrepen te hebben, maar er
een zinnige uitleg over geven, kan ik niet
… Bij Tenet gaat het om “het gevoel”,

Is Tenet het meesterwerk waar we op
zaten te wachten?
Eerlijk, ik weet het niet. Visueel haalt
Nolan alles uit de kast, de film oogt mooi,
de actiescènes zijn perfect ingeblikt, je
merkt aan alles dat dit big budget is. Ook
de montage is puntgaaf, terwijl het
verhaal aan hoog tempo voorbijraast. De
muziek van Göransson is de perfecte kers
op de taart. De acteurs staan op hoog
niveau te acteren. Vijf sterren. Toch?

Wat mij betreft niet. De film is te glad, net
iets te onbegrijpelijk en ik mis de emotie
die ik wel zag in Interstellar of Dunkirk.

“Claessens, wat schrijf je nu?
Deze film is zijn vijf sterren
meer dan waard!!”
(noot aan mezelf)
Weet je, ik ga gewoon nog eens kijken.
Misschien versta ik dan het verhaal in
plaats van het te voelen J.

Waar de rivierkreeften zingen is het
fictiedebuut van Delia Owens, een 70jarige gepensioneerde wildlife biologe.
Van het origineel Where the Crawdads
Sing werden sinds publicatie (augustus
2018) meer dan 5 miljoen exemplaren
verkocht en dat is meer dan de auteurs
John Grisham, Margaret Atwood en
Stephen King bij elkaar in een jaar
verkopen.
Het boek werd in 2018 al eens in
Nederlandse vertaling uitgegeven onder
de titel Het moerasmeisje, maar wist toen
het grote publiek niet te bereiken.

Boek van de maand : Daar
waar rivierkreeften zingen van
Delia Owens
Ten onrechte … Daar waar de
rivierkreeften zingen heeft alles in zich om
een instant klassieker te worden: een
sterk hoofdpersonage, een desolaat
landschap, barre levensomstandigheden,
geweld, vriendschap, liefde, … Alles zit
erin en wordt door Owens op
meeslepende wijze in een spannend
verhaal gegoten. Een absolute aanrader!
Je kunt op het boek geen etiket kleven:
het is zowel thriller als drama, zowel
filosofisch traktaat als romantisch verhaal,
nostalgisch lonkend naar Robinson
Crusoë, maar evengoed een striemende
aanklacht tegen klimaatkwesties, zelf
#METOO krijgt aandacht. De kracht van

de schrijfster is dat ze een ontroerend
hoofdpersonage creëert in Kya. Haar
eenzaamheid is tastbaar eens haar
moeder vertrekt. Overleven kan dankzij
de natuur en haar inventiviteit. Als lezer
hou je meteen van Kya en wens je haar
een beter leven toe.
Het verhaal: Kya Clark is in haar eentje
opgegroeid in het moeras van Barkley
Cove in North Carolina, afgesloten van de
bewoonde wereld. Om zichzelf te
onderhouden ruilt ze vis, en groente uit
haar moestuin voor andere
levensmiddelen. Ze voelt zich er thuis,
beschouwt de natuur als haar leerschool.
Maar als ze in aanraking komt met twee
jongemannen uit de stad ontdekt ze dat er
ook een andere wereld is. Wanneer een
van hen dood wordt gevonden, valt de
verdenking onmiddellijk op Kya.

Het museum bestaat uit het
oorspronkelijk huis van James Ensor en
een interactief belevingscentrum in het
aanpalende pand. Je krijgt een audiogids
waarmee je op ontdekkingstocht gaat, zo
krijg je inzicht in de leefwereld van Ensor.
Erg leuk is dat sommige kunstwerken
letterlijk tot leven komen. Er wordt ook
de nodige aandacht besteed aan hoe het
leven in Oostende eruit zag tijdens de
belle époque. Of wat dacht je ervan om je
te laten omringen door projecties van
Ensorwerken?

Graag laat ik de schrijfster zelf aan het
woord over haar boek :
https://youtu.be/r9KKzX6j9G8
https://youtu.be/ryqfW231HeQ

Kunstuitstap van de maand:
Ensor (Oostende)
Neem de trein naar Oostende en wandel
naar de Vlaanderenstraat nr. 29. Daar
vind je het gloednieuwe interactief James
Ensor ontmoetingscentrum, het perfecte
begin voor je Ensordagje in Oostende.

Het James Ensorhuis is open van 10 tot 18
uur, elke dag, behalve maandag.

Daarnaast kun je het authentieke huis van
de schilder bezoeken. Alles is er gebleven
hoe het was toen Ensor er leefde. Aan de
muren ontdek je reproducties van een
aantal bekende werken, waaronder De
Intrede van Christus in Brussel. Het
origineel van dit monumentale werk hangt
nu in het Getty Museum van Los Angeles.

Verder is er ook een expositieruimte met
wisselende tentoonstellingen rond Ensor.
De eerste tentoonstelling Ensor en
Oostende loopt tot 27 september 2020 en
exploreert de hechte link tussen Ensor en
zijn geboortestad.
Met je ticket kun je ook de app instellen
waarmee je niemand minder dan Ensor
zelf als gids krijgt op je wandeling.
Onderweg vertelt hij niet enkel over
zichzelf, maar ook over zijn vrienden en de
rijke geschiedenis van Oostende.
Ensor geeft uitleg over het huidige
Oostende: hij verwijst naar gebouwen die
er tijdens zijn leven nog niet stonden en
geeft up to date instructies aan de
appgebruiker (‘…bij de parfumerie slaan
we linksaf’). Je passeert plekken die nauw
verbonden zijn met de Oostendse
kunstscène (bv. het atelier van Spilliaert),
maar ook monumentale Oostendse
hotspots zoals het Zeeliedenmonument of
het Feest- en Cultuurpaleis komen aan
bod.

De wandeling begint aan het Ensorhuis en
eindigt voor het Mu.zee. Een bezoek aan
dit Oostends museum besluit de Ensordag.
Met de Ensor- en Spilliaertvleugel wil het
museum in de eerste plaats de topstukken
laten spreken. Als bezoeker word je

meegevoerd naar het Oostende van toen,
weerspiegeld in het Oostende van
vandaag.
Want, Oostende en James Ensor zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De schilder hield van zijn Oostende: de
stad was zijn muze en inspiratiebron. Hij
schilderde de stad overdag met de veel
mensen, de onstuimige Noordzee, het
carnaval dat jaarlijks de straten kleurde…
Spilliaert vond dan weer inspiratie in
lange, nachtelijke wandelingen.

Meer info :
www.muzee.be
www.ensorstad.be

Culturele tips in coronatijden
Cinema Albert

CC Belgica

Praktisch:
Bestel je ticket online
Kom max. 30 minuten voor de voorstelling
Draag een mondmasker
Volg aanwijzingen personeel
Betaal contactloos

Praktisch:
Reserveer je tickets online of via de
ticketbalie
Betaal eens je weet dat de voorstelling
doorgaat
Publieksbeperking
Max. bubbel van 5
Mondmaskers
Volg het circulatieplan

Meer info: www.cinema-albert.be

Meer info: www.ccbelgica.be

The Racer

19 en 20 september : BOULEVART
Straattheater en circusfestival
Acht gezelschappen staan klaar om het
beste van zichzelf te geven. Zeven locaties
worden zo ingericht dat we jullie veilig
kunnen laten genieten.

Zomer 1998 – De openingsritten van de
Tour de France zijn verhuisd naar Ierland.
De Belgische wielrenner Dom Chabol,
bijna aan het einde van zijn carrière, is een
van de beste ‘Domestiques’
(meesterknechten) van de afgelopen 20
jaar in de Tour. Het is een zware,
opofferende rol – tempo instellen, wind
tegenhouden en ondersteuning bieden
zodat de sprinter van het team als eerste
over de meet komt – en zelf voor de
overwinning gaan is geen optie. Maar
Dom koestert in het geheim een verlangen
om de gele trui te dragen - slechts één
keer voor het einde van zijn carrière.
Met Louis Talpe, Matteo Simone en Iain
Glen

Los van de voorstellingen verzorgen
Vicaris & Oxfam Dendermonde een
zomerbar, kan je picknicken op muziek
van het VerjazzCombo, ravotten in het
kinderspeeldorp en zijn er actieve
(circus)workshops van Bib en Sarakasi.
Vergeet je UiTPAS niet, je kan ook punten
sparen.
De voorstellingen blijven gratis maar dit
jaar is het aantal plaatsen beperkt en dus
moet je vooraf reserveren bij de gewenste
voorstelling, workshop, ...

Dit kan vanaf woensdag 9 september om
13.00 u.
Je kan maximum 10 tickets reserveren per
bubbel (één ticket per persoon).
Meer info:
www.ccbelgica.be/nl/programma/bouleva
rt-bizar/

1 oktober: Henry met Peter De Graef
In een suffig dorp staat ‘een huis met
mogelijkheden’ waar een gefrustreerd
manneke tegen het leven aan zucht. Zijn
vrouw heeft hij ‘harteloos lief’ en het
‘tekstverwerkertje’ Wendy is zijn
assistente die niets begrijpt van haar baas.
Wankelend tussen ambitie en wanhoop
geeft de man tenslotte aan zijn
onderdrukte ellende ruim baan. De afloop
is catastrofaal.

“Henry is een voorstelling om
met open mond en blij gemoed
naar te kijken.”
(De Standaard)
Onnavolgbaar verweeft De Graef de meest
onwaarschijnlijke toevalligheden met
alledaagse handelingen die daardoor iets
bovennatuurlijks krijgen. Soms vraag je je
af, waar moet dit naartoe, maar op
onverwachte momenten schuift alles
perfect in elkaar.

Meer info:
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
peter-de-graef/

3 oktober: Norbert Detaeye, Patina Blue
Jazzbattaklang
Patina Blue is de naam voor het duo
Patrick Smet en dochter Ine met "special
guest" Seppe van Tilborg. "Patina" als een
algemene term om aan te geven dat iets
de tand des tijds heeft doorstaan, en met
"Blue" is de link naar de blues meteen
duidelijk. En ja, laat de muzikale wortels
van deze drie muzikanten daar liggen! Dan
krijg je een zorgvuldig gekozen repertoire
met een mix van boogiewoogie en vocale
blues uit de eerste helft van de vorige
eeuw.
Patrick Smet - piano, Ine Smet - zang,
Seppe van Tilborg - gitaar

Een concert met Norbert Detaeye, Filip
Verneert en Bruno Van Acoleyn is een
kennismaking met de authentieke muziek
die gegroeid en vergroeid is met het
Zuiden van de Verenigde Staten van
Amerika, met de stad New-Orleans als
centrum, en de grote uitstraling ervan op
pakweg honderd jaar Westerse populaire
muziek. Met een repertoire bestaande uit
composities van King Oliver en Jelly Roll
Morton tot Dr. John en Randy Newman.
Norbert Detaeye - Piano & Zang, Filip
Verneert – Gitaar, Bruno Van Acoleyen Trompet

Twee mannen, gekweld door innerlijke
demonen, belanden geïsoleerd op een
klein vuurtoreneiland. In de kleine ruimte
van de vuurtoren zijn de wachters niet in
staat om persoonlijke grenzen te trekken.
Dus geven ze zich over aan de warme
omhelzing van de waanzin.
Ga voor een onvergetelijke filmervaring,
Pattinson en Dafoe zijn geniaal in hun
vertolkingen van de naar waanzin
neigende mannen. Meerwaardezoekers
vinden allerhande betekenislagen:
mythologie en Melville of moeten we
eerder aan Hitchcock denken ….

Meer info:
https://www.ccbelgica.be/nl/programma/
jazz-centrum-vlaanderen/

Laat je onderdompelen in dit gitzwarte
horrordrama.

Of toch maar thuis voor de buis …

The Farewell: nadenken over leven en
dood (op PlayMore)

The Lighthouse: een onvergetelijke
filmervaring. (op PlayMore)
Een door God verlaten rotseiland. Je kan
de zilte zeelucht ruiken, strijdlustige
zeemeeuwen krijsen, en de regen slaat
genadeloos neer. Waanzin. Langdurige
isolatie kan je blik benevelen waardoor de
tijd steeds sneller wegglijdt en
rondwervelende irreële gedachten de
overhand krijgen.

Het hoofdpersonage van deze
ontroerende film is een dertigjarige
Chinees-Amerikaanse die stilaan
vervreemd aan het raken is van haar
afkomst. Haar ouders kwamen met haar
naar de VS toen ze vijf was en intussen
voelt ze zich amper nog Chinees. Maar Billi
heeft wel nog familie in China en wanneer
haar oma met haar gezondheid begint te
sukkelen, wordt de band met haar
moederland weer aangehaald. Maar hoe

geeft ze de Chinese sociale tradities een
plaats als dat wil zeggen dat oma in het
ongewisse wordt gehouden over haar
naderende dood?

Meer info: https://youtu.be/kcU84nmgjXc

Billi kan zich niet vinden in het standpunt
van haar familie, maar stelt haar eigen
leven intussen ook wel mooier voor dan
het is. De Chinese verwanten handelen
dan weer vanuit de overtuiging dat het
hun plicht is de zware last van de
doodstijding te dragen in plaats van de
mater familias.
De film focust op cultuur- en
generatieverschillen maar is nergens
zwaar op de hand, ondanks het thema.
Met veel liefde voor de personages
schetst The Farewell een aandoenlijk
familieportret.

Absentia: ideaal om te bingekijken (op
Play More)
De serie vertelt het verhaal van FBI-agente
Emily Byrne die tijdens het jagen op een
van Bostons beruchtste seriemoordenaars
spoorloos verdwijnt en dood wordt
verklaard. Zes jaar later wordt ze
gevonden in een hut in het bos, nauwelijks
levend en zonder herinnering aan de jaren
dat ze werd vermist. Thuisgekomen krijgt
ze te horen dat haar man hertrouwd is en
haar zoon wordt opgevoed door een
andere vrouw.

Blijf zeker kijken tot het laatste shot, er zit
nog een twist aan te komen ….

Cobra Kai: voor nostalgische Karate
kidders (op Netflix)
Tientallen jaren na het toernooi dat hun
leven veranderde, ontbrandt de rivaliteit
tussen Johnny en Daniel opnieuw in deze
sequel op de 'Karate Kid'-films.

Uitdagend uitgangspunt, meeslepend
verhaal, degelijke vertolkingen,
cliffhangers na elke episode … wat heeft
een mens meer nodig op een regenachtige
herfstzondag J

Away: degelijke scifi (op Netflix)

persoon het nog in zijn hoofd zou halen
om richting Mars te vliegen, dan zijn ze
daar alvast in geslaagd.
(Bron : Humo)
Albatros: de kwetsbare mens (aanrader!)

Deze nieuwe Netflix-reeks speelt zich af in
een nabije toekomst - een exact jaartal
wordt er niet opgeplakt - waar alle landen
van de wereld samenwerken om een
bemande vlucht naar de Rode Planeet te
sturen. Vijf ruimtevaarders, netjes
verdeeld over de verschillende
continenten en grootmachten, mogen de
sprong wagen, onder leiding van de
Amerikaanse Emma Green (Hilary Swank),
en de hele missie zal drie jaar in beslag
nemen, als het tenminste niet ergens
onderweg of bij aankomst op Mars
verkeerd loopt.
De risico’s worden al meteen na de
lancering, van op een basis op de maan,
duidelijk, wanneer een van de
zonnepanelen die de Atlas 1 van energie
moeten voorzien niet uitklapt zoals
gepland, en Emma en haar collega Misha
een ruimtewandeling moeten maken om
het euvel te herstellen. Het is niet de
laatste keer dat de hele missie aan een
zijden draadje hangt, want het hele
tiendelige eerste seizoen lang moet de
bemanning allerlei problemen het hoofd
bieden: besmettelijke ziektes, technische
mankementen, een ruimtevaarder die
langzaam blind wordt of een astronaut die
letterlijk uit elkaar begint te vallen... als
het de bedoeling van Netflix was om
ervoor te zorgen dat geen enkel zinnig

Trailer: https://youtu.be/LsS3MMESQRA
Onder andere Benny Claessens, Isabelle
Van Hecke, Ruth Beeckmans en Van
Malder zijn ten huize Albatros op
uitnodiging van dieetgoeroe Bart (Tom
Ternest) en worden onderworpen aan de
dingen die je op een vermageringskamp
verwacht. Er zijn gezamenlijke
weegsessies, vlottentochten, yogasessies
en intensieve sportoefeningen, waarbij
physical coach Jurgen (Joris Hessels) altijd
klaarstaat met een botte opmerking. Er
zijn ook goeie grappen, maar vooral veel
tragiek.
In elke aflevering staan een of twee
personages centraal, die met korte
flashbacks van een achtergrondverhaal
worden voorzien.
Prachtige, trage, kwetsbare en ietwat
bevreemdende serie gedragen door
topacteurs!

Uitkijken naar : de komst van
StreamZ
De bende van Jan de Lichte

The Third Day is in drie stukken gekapt, die
elk de naam van een seizoen meekregen.
In het eerste segment van drie
afleveringen, Summer, zien we hoe Sam
(Jude Law) op een mysterieus eiland
verzeild raakt op het moment dat er een
zomerfestival wordt georganiseerd. In
Winter, het derde segment, komt ook
Helen (Naomie Harris) er terecht, samen
met haar twee dochters. Allebei worden
ze geplaagd door demonen uit hun
verleden, en het eiland lijkt die telkens te
weerspiegelen.
En hoe zit het met dat middelste
segment? Vragen, vragen.

De historische kostuumserie is gebaseerd
op het leven van de 18e-eeuwse ZuidNederlandse bendeleider Jan de Lichte en
de interpretatie daarvan in de roman De
bende van Jan de Lichte van Louis Paul
Boon uit 1957. In de serie wordt Jan de
Lichte niet zomaar een bandiet maar ook
een idealist, een voorvechter van de
klassenlozen tegen de gevestigde orde,
een Robin Hood van Aalst, zoals in het
boek van Louis Paul Boon.

Fair Trade

https://youtu.be/13fw9M_YBYY
The Third Day (HBO)

https://youtu.be/T43V6z9wYyE

Walter Wilson (Kevin Janssens) en Robin
De Rover (Ella-June Henrard) zijn ooit met
veel inzet en nobele idealen aan hun
carrière bij de politie begonnen, maar
zagen te dikwijls maandenlang intensief
en gevaarlijk speurwerk verloren gaan
door in hun ogen irrelevante
procedurefouten, handigheidjes van dure
advocaten en dubieuze beslissingen van
wereldvreemde rechters. Ze kleuren
steeds vaker buiten de lijntjes tijdens hun
patrouilles: zo tippen ze bijvoorbeeld
criminelen over toekomstige politieacties
en laten zich daar stevig voor betalen.
Wilson is bovendien verslavingsgevoelig

(vrouwen, drank, drugs...) en dat maakt
hem onberekenbaar. Wanneer hij na
herhaalde conflicten geschorst wordt bij
de politie, zoekt hij nog meer toenadering
tot het criminele milieu, maar is intussen
aangeschoten wild.
https://youtu.be/QOLdKK5g2WA

Volgende maand: special
“schrijvende leerkrachten”
De oude Paco Calderon mijmert zwijgend
over zijn verleden en neemt ons als lezer
mee op een reis doorheen zijn
herinneringen. Als jongeman wilde hij zo
graag uit de burgerlijke dwangbuis
ontsnappen en op zoek gaan naar een
wereld waarin liefde overheerst. De
realiteit zal er anders over beslissen en zal,
net op een moment van loutering, keihard
toeslaan.
Het debuur van Jirka Claessens.

Elizabeth II is een van de bekendste
figuren in de wereld, maar toch is zij een
groot raadsel. Zelden maakt ze haar
mening kenbaar of toont ze – heaven
forbid – enige emoties. Sommigen
noemen haar daarom Elizabeth the Silent.
In Sausage licht Harry De Paepe een tip
van de koninklijke sluier op. De Queen is
naast vorstin en behoedster van het
Geloof, ook dochter, echtgenote, moeder,
grootmoeder en overgrootmoeder. Met
gevoel voor (Britse) humor biedt De Paepe
een blik op de passies van Hare Britse
Majesteit.

