DE ANTWOORDEN:
1. All Work And No Play
Makes Jack A Dull Boy
De sneeuw in de slotscène van The
Shining is in werkelijkheid een mengsel
van 900 ton zout en piepschuim

2. Giallo
Giallo is een genre exploitatiefilm op het
snijpunt van de misdaad-, de thriller-, de
horror- en de erotische film.

3. Invasion Of The Bodysnatchers

4. Romero - George A. Romero

Ben Burtt was sounddesigner voor de
film. Hij was ook de man achter o.a. de
vele geluidseffecten voor de Star Wars
Saga en de stem van Wall*E.

Zijn films kenmerken zich door een
combinatie van smerig geweld en
inktzwarte humor. In al zijn films snijdt hij
op satirische wijze, maatschappelijke
onderwerpen aan. Vrijwel altijd
bekritiseert hij de rechtse, conservatieve
politiek die in Amerika vaak hoogtij viert.

5. Let The Right One In - Aanrader!

6. Waterphone

In de laatste scene gebruiken de kinderen
Morse-code om met elkaar te praten. Hun
laatste uitwisseling is ‘Puss’. Zweeds
voor ‘klein kusje’.

De Waterphone is een uniek met water
gevuld muziekinstrument
dat voor etherische geluiden zorgt.
Het is atonaal en eenvoudig om te
leren/spelen.

Deze film is te zien via Google Play.
7. Ash - Ashley ‘Ash’ J. Williams

8. Last Night In Soho

Army Of Darkness had eigenlijk The
Medieval Dead moeten heten als het aan
regisseur had gelegen. Universal Picures
vond dat echter geen goed idee. Ze
wilden zich distantieren van Evil Dead I en
II: Dead By Dawn.

We weten nog niet veel over deze film,
maar als het van Wright is gaan we kijken
zodra het kan. Hopelijk met vele anderen.

9. Krueger - Freddy Krueger

10. Suspiria

Het personage is afkomstig uit de
Nightmare On Elm Street reeks.

Actrice Dakota Johnson volgde twee jaar
een intense ballettraining voor haar rol in
de remake van Suspiria.

11. Hauer - Rutger Hauer

12. Oldman - Gary (Leonard) Oldman

Tegenspeler Christopher Thomas Howell
was als de dood voor Hauer. Zowel op de
set, als ernaast.

De still komt uit Bram Stoker’s Dracula.
Oldman en Wynona Ryder hadden tijdens
scriptoefeningen een perfecte band met
elkaar. Tot grote verbazing van de cast en
crew konden zij elkaar tijdens het draaien
ineens niet uitstaan.

13. Mimic

14. Eight Legged Freaks

Producent Harvey Weinstein had extreem
veel zeggenschap over de post-productie
van de film. In 2017 verscheen de film op
de lijst ‘Harvey Scissorhands: 6 films
verpest door Harvey Weinstein’. Achteraf
liet hij een veel groter spoor van verderf
achter, maar dat wisten we toen nog niet.

De uiteindelijke titel kwam niet van de
scriptschrijver, de regisseur of de
productiemaatschappij. Het zinnetje werd
door David Arquette geïmproviseerd op
de set.

15. A Quiet Place

16. Life After Beth

Millicent Simmonds, die dochter Regan
speelt is in werkelijkheid ook doof en
John Krasinski (regisseur van de film en
hoofdrolspeler) is in het echt ook
getrouwd met tegenspeelster Emily Blunt.

Deze film bevat meerdere verwijzingen
naar Parks & Recreation. De serie waar
Aubrey Plaza eerder in speelde.

17. Onibaba

18. Night Of The Living Dead

William Friedkin zag deze film en besloot
zijn White-faced Demon in The Exorcist te
baseren op het masker uit Onibaba.

In 1999 werd Night of the Living Dead
opgenomen in het National Film Registry.
De film werd ‘cultureel, historisch en
esthetisch significant’ verklaard.

19. Escape Room

20. Alien(-franchise)

Na een ongeluk in een echte Escape
Room in Polen waarbij 5 jongeren
overleden, werd de release van deze film
enkele maanden uitgesteld.

Regisseur Ridley Scott ontkende
meerdere malen dat Prometheus
onderdeel uitmaakt van de
Alien-franchise. Toch overlappen er
teveel termen, designs en zelfs namen.
Zoals de ‘Wayland-Yutani Corporation’.
De fans wisten wel beter.

21. They Live

22. Niet waar

Hoewel het verhaal in eerste instantie
over verhulde buitenaardse wezens op
aarde gaat, was de film tevens een
aanklacht tegen de
consumptiemaatschappij.

Maar wel bijna. In de eerste twee films
was het een wit geschilderd Captain
Kirk-masker.

23. Ich Seh, Ich Seh

24. Get out

Deze Oostenrijkse film werd geselecteerd
voor de 88ste Oscaruitreiking voor de
beste niet-Engelstalige film.

Op de bluray van Get Out vind je twee
alternatieve eindes die de toon van de
hele film hadden kunnen veranderen.

25. Hellraiser

26. The Thing

Clive Barker, schrijver van de boeken en
regisseur van het eerste deel haatte de
naam Pinhead. Hij noemde zijn
hoofdpersoon zelf ook nooit zo. Het ging
buiten hem om en praktisch vanzelf.

De meeste mensen geloven nog steeds
dat regisseur John Carpenter de muziek
voor de film componeerde. Dat deed hij
immers wel vaker. Maar in werkelijkheid
is de soundtrack van Ennio Morricone.

Met veel liefde, als ode aan film gemaakt door team Dial Q.
Wij hopen jullie snel weer live te zien.

www.dialq.nl
voor meer informatie

