Een vrolijke boel
op Cyprus
FILM

Daniel Kroll

In Het Geheim van
de Tempel blijkt dat
de voorouders van
Joris en Boris een
cruciale rol hebben
gespeeld in het geluk
dat wij anno nu nog
steeds op deze aarde
mogen beleven. In
een gordel die ooit
het bezit was van
de godin Afrodite
wordt ons geluk voor
de komende jaren
bewaard. Maar waar
is die waardevolle
gordel nu eigenlijk?
Erik-Jan Slot als agent De Bok
Joris en Boris volgen
het spoor naar Cyprus en ontdekken dat er kapers op de
kust zijn die de mensheid het geluk de komende jaren juist
willen ontnemen.
In het wereldbeeld van regisseurs Martijn van Nellestijn en
Aram van de Rest zijn de kinderen slim en zijn de volwassenen de stuntelaars. Daarom leveren de scènes met bijvoorbeeld Frederik de Groot als de argwanende inspecteur
Jankers en Bartho Braat als het manke hulpje van de schurk
de leukste taferelen op. Daar steekt de resterende tijd met
de jongens Mackenbach (Ralf en Rick), die het speurwerk
verrichten op een rechtlijnige manier, wat bleekjes bij af.
Echt nieuw is de verstandhouding tussen de dommige Joris
(Van Nellestijn) en de wijsneus Boris (Richard de Ruijter).
Steeds vaker laat Joris merken dat hij niet onder de indruk
is van de wijsheid van zijn vriend. Af en toe verzet Joris
zich stoer.
Jammer is dat de makers nog net niet over voldoende budget lijken te beschikken om scènes volledig op te nemen.
Het gebeurt te vaak dat bij een scène een broodnodig shot
ontbreekt van de reactie van een tegenspeler of een close-up
van iets wat nadruk verdient. Zo blijft ook deze vijfde film
van Slot en Van Nellestijn net iets te vaak onaf aanvoelen.
Frans P. Wollrabe
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Nog lang geen tehuis voor Fonda

Ooit was zij een uitgesproken
linkse Hollywood-actrice, vervolgens een aerobicsgodin en
ten slotte de vrouw van de eigenaar van een nieuwszender. Jane
Fonda. Voor het gemak zouden we
ervan kunnen uitgaan dat zij het
acteren na al die jaren verleerd is,
maar in 2012 bewijst zij op haar
75e het tegendeel met liefst vier
nieuwe projecten. Komende zomer is zij in twee rollen binnen de
Nederlandse grenzen te zien.
In het Franstalige Tous Ensemble
keert Fonda terug naar haar Gallische roots. Haar huid is dankzij
de jaren aerobics nog immer
strak, maar deze keer speelt
zij voor het eerst een bejaarde
Parijse dame die haar slopende
ziekte geheim houdt voor man en
vrienden. Ze is de gepensioneerde
filosofiedocente Jeanne. Haar
man begint vergeetachtig te worden en haar minstens zo intellectuele vrienden worden er ook niet
jonger op. Als een van hen ten
val komt en het verzorgingstehuis
dreigt, besluiten zij met z’n vijven
te gaan samenwonen om elkaar op
te vangen en zo ver mogelijk van
de bejaardenzorg te blijven. Jeanne huurt een jonge student in om
haar hond uit te laten. Door zijn
jeugdige aanwezigheid ontstaan
er tussen de vijf vrienden conflicten die zij tot dan toe tijdens die
slimme, linksige discussies keurig
konden vermijden.
Het ouder worden is een bekend
fenomeen in films, maar hoe actueel het gegeven ook, vaak komen
deze films niet verder dan het
obligaat tonen van verval. Meneer

spel /app

wordt vergeetachtig, mevrouw
breekt haar been, wie vangt ze
op? Tous ensemble ontkomt ook
niet aan deze voorspelbaarheid.
Ondanks de vele verrassend openhartige gesprekken over seks die
Jeanne en haar student voeren
tijdens de wandelingen met de
hond. Maar de film heeft een zalige lengte van maar anderhalf uur

Mortimer zijn producente. Samen
strijden zij voor ware, goudeerlijke journalistiek in een tijd waar
nieuwsitems zo gekozen worden
dat de merken er graag tussen
willen adverteren. Zulke gewetensvolle en patriottische helden
zijn in deze cynische tijden bijna
weer hip en gewaagd. Zelfs tijdens
hartstochtelijke monologen over

en de acteurs, waaronder ook veteranen Pierre Richard en Geraldine
Chaplin, verstaan hun vak nog
steeds. Met Fonda voorop. Tous
ensemble is een praatfilm zonder
prietpraat.
Eigentijdser is Fonda’s aandeel
in de nieuwe televisieserie The
Newsroom, sinds juli op HBO
Nederland. De gelauwerde Hollywoodscenarist Aaron Sorkin
(The Social Network, The West
Wing) zet ons de veelbelovende
setting van de nieuwsredactie van
een televisiezender voor. Jeff Daniels speelt de dikbetaalde anchor
man van de nieuwsshow en Emily

principes en persvrijheid weert
Sorkin de aanzwellende violen
niet. Met tomeloos enthousiasme
vertegenwoordigt Jane Fonda als
keiharde CEO van de nieuwszender de tegenwerkende kracht van
onze twee Don Quichotes. Een
rol die haar dankzij haar tienjarig huwelijk met Ted Turner niet
vreemd is.
Frans P. Wollrabe
Tous ensemble, vanaf 12 juli in de
bioscoop, The Newsroom, sinds
2 juli op HBO Nederland en
HBO On Demand

Coming out? Presenteer je!

Voormalig SBS-presentatrice en veelgevraagd presentatie- en mediacoach Pauline van Aken heeft samen met
Sabine Meiling een presentatiespel en een app ontwikkeld die bij een coming out een perfect handvat kunnen
vormen. Het DLP-spel (Durf, leer en presenteer) met
de door Van Aken ontwikkelde gelijknamige app maakt
mensen bewust van de wijze waarop ze al dan niet krachtig en boeiend kunnen communiceren. Wees je bewust
en hanteer de juiste handvatten, dan weet je zeker dat je
beter in staat zult zijn om je eigen regisseur te blijven
op moeilijke en confronterende momenten in je leven,
zeggen ze. Die regie heb je bijvoorbeeld nodig als jezelf
bij je coming out krachtig en zelfverzekerd neer wilt zetten. Het DLP-spel en de app lijken een regelrechte hit
te worden. Inmiddels gebruiken ook meerdere bekende
televisiepersoonlijkheden het spel om hun zelfvertrouwen
op te vijzelen.
Uit ervaring weet menigeen ongetwijfeld hoe belangrijk
het is dat je je niet uit het veld laat slaan en je je niets
aantrekt van wat mensen van jou vinden. Van Aken presenteert als basisgedachte de driehoek van Pavalo: eigenwaarde, zelfvertrouwen en kracht. Het spel lijkt aanvankelijk wat ingewikkeld, maar als je het een keer hebt
gespeeld, verandert dat. Ook mensen in het bedrijfsleven
kunnen hier veel van leren. Het spel bestaat uit durf- en
presenteerkaarten en je kunt het spelen met twee tot zes
personen of in duo’s bij een groep van maximaal twaalf
personen. Leuk voor een avondje waarop je je echt in de
kaarten gaat laten kijken. Afhankelijk van je leerdoelen

en aandachtspunten kun je het spel op vijf manieren
spelen. Met dit spel toont Van Aken dat iedereen zichzelf
– met de nodige inspanning weliswaar – zelfverzekerd op
de kaart kan zetten.
Paul Hofman
Pauline van Aken en Sabine Meiling, Durf, leer
en presenteer, zet jezelf spelenderwijs neer,
spel en app, zie www.boeiendpresenteren.nl

