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Dolphin Academy: zwemmen
met dolfijnen. Ned.1, 14.05u.

De relatie tussen fauna en flora
in Amerika. Canvas, 19.10u.

Michael Fassbender in krachtig
IRA-drama Hunger. Ned.2, 00.15u.

Film

litiek gevangene af te dwingen van
de Britse regering onder Thatcher.
Destijds lovend ontvangen, met onder andere de prijs voor beste regiedebuut in Cannes. Met Michael Fassbender. Ned.2, 00.15-01.45u.

David Bowie: Five years. Documentaire over een cruciale periode
in de carrière van zanger David Bowie. Archiefbeelden en interviews
met betrokkenen geven een beeld
van Bowies ‘look’ in die periode: van
Ziggy Stardust, Soul Star of Young
Americans, tot The Thin White Duke. In Berlijn nam hij het zeer goed
ontvangen album Heroes op.
BBC 2, 22.25-23.55u.

Zwartboek. (Paul Verhoeven,
2006, NL/D/GB/B). Carice van Houten speelt een Joodse vrouw in het
laatste jaar van WO II. We volgen
haar vanaf haar onderduikadres in
Friesland, via een mislukte vlucht
naar het bevrijde zuiden, tot een
dubbelleven als verzetsmeisje en
‘collaborateur’ in Den Haag. Een
meisje in een jongensboek, in een
wereld van vriendschap en verraad,
hét grote thema van Verhoeven.
Ned.1, 22.00-00.20u.
The Man Who Fell To Earth (Nicolas Roeg, 1976, GB). Tegendraadse cultfilm naar gelijknamige sciencefictionroman uit 1963 van Walter
Tevis. Buitenaards wezen David Bowie probeert op onze planeet te
overleven maar raakt gefrustreerd
door menselijke emoties. Conform
de toenmalige neopsychedelische
tijdgeest geen logische film, wel een
intrigerende. BBC 2, 23.55-02.10u.
Hunger. (Steve McQueen, 2008,
G B/Ierland. Krachtig speelfilmdebuut van Britse kunstenaar McQueen over de protesten van IRAgevangenen in de Maze-gevangenis
bij Belfast, begin jaren tachtig. Onder leiding van Bobby Sands weigerden ze zich te houden aan gevangenisregels en begonnen ze een hongerstaking. Ze probeerden op die
manier (tevergeefs) een status als po-

Informatief
Kongo. Driedelige serie Black Heart,
White Men, een coproductie van Canvas, Off World, Eklektik en RTBF,
gaat over de geschiedenis van Afrika
in het algemeen en Congo in het bijzonder. In deze tweede aflevering
komt de Belgische koning Leopold
II aan bod. Hij stichtte eind 19de
eeuw de Onafhankelijke Kongo-Vrijstaat als zijn eigen kolonie. De opbrengsten van het gebied stroomden
in zijn privékas, maar het bewind
daar stond al gauw bekend als een
van de meest brute in koloniaal Afrika. Na wereldwijde protesten nam
de Belgische staat de kolonie uiteindelijk over. Canvas, 17.51-18.45u.
Cab Calloway, der Dandy aus Harlem. Frans portret van jazz-zanger,
bandleider en entertainer Cab Calloway (1907-1994). Buiten Amerika is
hij vooral bekend als de zanger van
‘Minnie the Moocher’ in de cultfilm
The Blues Brothers (1980). Maar de
muzikant voerde ook zijn hele leven
campagne voor de rechten van de
zwarte bevolking in de Verenigde
Staten. Arte, 22.00-22.55u.

Amusement
Endeavour. Prequel van de detectiveserie Inspector Morse. Oxford, 1965.
De jonge Endeavour Morse heeft de
universiteit verlaten zonder zijn diploma te behalen. Hij besluit bij de
politie te gaan, maar dat valt hem zo
tegen dat hij zijn ontslag wil indienen. Op dat moment wordt hij naar
Oxford gestuurd om er te helpen bij
het onderzoek naar de moord op een
15-jarig schoolmeisje en de zelfmoord van haar vriendje.
Canvas, 20.40-22.10u.

Sport
Champions League Live. Verslag
vanuit Londen van de finale van de
Champions League: de Duitse clubs
Borussia Dortmund en Bayern München versloegen verrassend Real Madrid en FC Barcelona en staan nu
dus tegenover elkaar. Met vanaf
22.35u. nabeschouwing en prijsuitreiking. Ned.3, 19.55-23.50u.

UITGELICHT ZONDAG

De haast mythische hang in Holland Doc Radio. Radio 1, 21.04u.

Ruimtescheepsofficier Spock in
de sf-serie Star Trek. Arte, 22.20u.

Film

Informatief

Stand by me (Rob Reiner, 1986,
VS). Coming of age drama, gebaseerd
op het korte verhaal The Body, van
horrorschrijver Stephen King. Vier
twaalfjarige jongens trekken in het
Oregon van de jaren vijftig de bossen in, op zoek naar het lichaam van
een vermiste tiener. Door King zelf
als een van de betere verfilmingen
van zijn werk gezien. Met Wil Wheaton, Corey Feldman, Jerry O’Connell
en River Phoenix.
SBS 6, 06.15-08.00u.

ArtMen. Beeldend kunstenaars David Bade en Jasper Krabbé vragen
zich af of klassieke genres zoals het
stilleven, het portret of het landschap nog worden beoefend in de
kunst. In deze aflevering bezoeken
ze Maastricht. Waarom keerde de
van grote muurschilderingen bekende Hadassah Emmerich er terug
na vijf jaar Berlijn?
Ned.2, 19.15-19.50u.

vanaf 20.15u. de eerste film, Star
Trek: The Motion Picture uit 1979 uitgezonden. Arte 22.20-23.20u.

Jackass: The Movie. Jeff Tremaine, 2002, VS). Eerste bioscoopversie
van populair MTV-programma, vol
gestoorde stunts die zichtbaar pijn
doen en daarbij allerlei smaakgrenzen overschrijden. Vooral voor de
liefhebber. Met Johnny Knoxville,
Bam Margera, Chris Pontius en Steve-O. RTL 7, 21.30-23.15u.

Juf met een groot hart
WizKids
Ned 3. 13.40 - 14.15 uur
Door Rosan Hollak
„Wat wordt aan het einde van The
Wiz duidelijk?”, vraagt juf Helma
aan een van de kinderen uit haar
klas. Een meisje antwoordt: „De
leeuw heeft moed, de vogelverschrikker heeft hersens en de
blikken man een hart. Ze hoeven
niet meer te zoeken, ze hebben
het al, alleen wisten ze dat niet.”
Regisseur Juliette Stevens
volgde voor de documentaire
WizKids kinderen uit groep acht
van de Amstelmeerschool in één
van de armere wijken in Amsterdam-Noord. De leerlingen bereiden zich voor op de Citotoets en
zijn druk bezig met ‘The Wiz’, de
beroemde musical gebaseerd op
het kinderboek The Wonderful Wizard of Oz van L. Frank Baum,
waarvan de verfilming uit 1939
met Judy Garland in de rol van
Dorothy een klassieker werd.
De boodschap die de betrok-

ken juf Helma, door middel van
de musical, aan haar klas uitdraagt is: geloof in jezelf en als je
iets wilt, dan kan je het.
Met resultaat. Het zelfvertrouwen blijkt inderdaad toe te nemen onder de leerlingen naarmate ze meer oefenen voor The
Wiz. Het is ontroerend om te
zien hoe de wat verlegen Sabrina, die tot haar verassing de rol
van Dorothy krijgt, zich ontpopt
tot een zelfbewuste zangeres. En
hoe de teleurgestelde Lara, die
goed kan zingen maar de hoofdrol niet krijgt, toch ook haar eigen plek weet te verwerven.
De kinderen van groep acht
hebben wel geluk met hun begeleiding: ze krijgen acteerles van
Mohammed Chaara en zangbegeleiding van Mathilde Santing.
En ze hebben een juf die nooit
ophoudt ‘haar kinderen’ een
hart onder de riem te steken.
Kortom, een kleine, mooie documentaire over afscheid en volwassen worden.
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Tennistoernooi Roland Garros
begint weer. Ned.1, 11.00u.

Duplicity (Tony Gilroy, 2009, VS).
Als spionagefilm vermomd liefdesverhaal zet Clive Owen tegenover Julia Roberts in een scenario vol plotwendingen en chronologische
sprongen. Kunnen twee spionnen
elkaar ooit vertrouwen, gewend als
ze zijn aan bedrog, dubbelspel en
beroepsmatige achterdocht? Gevatte
dialogen en mooi sterrenspel.
Net 5, 21.30-00.00u.

Leerling van juf Helma als blikken man in musical 'The Wiz’.

Extreem leven: Natalie Righton
in Afghanistan. Driedelige documentaireserie over het werk van oorlogsjournalist Righton in Afghanistan. Deze slotaflevering gaat over
de Nederlandse politietrainingen in
de provincie Kunduz. Righton praat
met Afghaanse politiechefs, lokale
krijgsheren en de Taliban. Ook peilt
ze hoe gewone burgers de veiligheidssituatie ervaren. Is Kunduz
klaar voor het vertrek van de Nederlanders in juli? Ned.2, 20.25-21.20u.
True stories – Star Trek.
Brits/Duitse documentaire over het
fenomeen Star Trek, de sciencefictionserie die in 1966 begon, na drie
seizoenen al van de tv werd gehaald,
maar desondanks een grote schare
fans en wereldwijde bekendheid
wist op te bouwen, alsmede vanaf de
jaren tachtig spinoff-series en ondertussen alweer twaalf films. Voorafgaand aan de documentaire wordt

Radio
De hang, schaars goed. Documentaire van Miriam van Biemen over de
hang, een Zwitsers percussie-instrument dat rond 2000 op de markt
kwam. De vraag ernaar steeg explosief: alleen via de makers zelf kun je
nu nog aan een hang komen, maar
die hebben wachtlijsten van minimaal drie jaar. Hierdoor heeft de
hang een haast mythische status verworven onder de kenners.
Radio 1, 21.04-22.04u.

Sport
Roland Garros. Verslag van de eerste dag van de Open Franse tenniskampioenschappen in Parijs. Zoals
altijd op gravel is Rafael Nadal de favoriet, maar hij is nog wel herstellende van een knieblessure.
Ned.1, 11.00-18.00u.
Andere Tijden Sport. Ajax verloor
in 1996 van Juventus in de finale van
de Champions League. Al jaren doen
verhalen de ronde over grootschalig
dopinggebruik door Juventus. Officieel werd echter nooit een speler
van Juventus positief bevonden.
Hoe dat kan, wordt onthuld door
openbaar aanklager Raffaele Guariniello. Ned.1, 23.15-23.45u.

Cary Grant wil zijn ex-vrouw Katherine Hepburn niet loslaten.

Charming ex doet lastig
The Philadelphia Story (George
Cukor, 1941)
Eén, 14.05 – 15.55 uur
Door André Waardenburg
In The Philadelphia Story, naar een
toneelstuk van Philip Barry, staat
de verwende rijkeluisdochter
Tracy Lord (Katharine Hepburn)
op het punt te hertrouwen met
de oerdegelijke, maar saaie George. Haar ex-man, de charmante
Cary Grant, wil daar koste wat
kost een stokje voor steken.
De zaken worden nog gecompliceerder als een journalist en
zijn fotografe een reportage over
het huwelijk komen maken. Deze Macauly (James Stewart)
wordt lekker dronken met Tracy
en beiden weten de volgende
ochtend niet meer precies wat er
is gebeurd. Met allerlei komische
gevolgen, dat spreekt.
De rollen zijn piekfijn bezet,
het script sprankelt en het wemelt van de schitterende scènes,
zoals het dronken gelag van Ste-

wart en Hepburn en de klassiek
geworden opening van de film.
Hierin verlaat Grant met twee
tassen het huis van Hepburn. Zij
volgt hem met zijn golftas en
breekt een golfclub over haar
knie. Grant duwt haar hardhandig het huis binnen, waarbij ze
struikelt en valt. Reden genoeg
voor een flitsscheiding. Maar oude liefde roest niet. In de rest van
de film leert hautaine Hepburn
menig lesje. Van mannen natuurlijk: Hollywood anno 1941
was niet zo vooruitstrevend.
The Philadelphia Story is een
van de beste voorbeelden van wat
filosoof en criticus Stanley Cavell
in Pursuits of Happiness (1981),
zijn invloedrijke boek over de
screwball comedy, doopte als het
subgenre ‘comedy of remarriage’. In 1956 werd de film bewerkt tot de musical High Society,
met liedjes van Cole Porter. Ook
die kende een sterbezetting, met
Frank Sinatra, Bing Crosby en
Grace Kelly

