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Series kijken 1

Het is een genot dat Netflix bestaat en dat er series zijn. Niet dat we de hele dag aan de kijkbuis gekluisterd zitten,
maar zo na 10 uur in de avond zijn wij allebei uitgelezen, uitgejournaald en uitgetalkshowed en is het nog te vroeg om
het bed in te duiken. En dan kijken we elkaar aan en een van ons zegt ‘Serie?’ De ander knikt dan. Het is nog niet zo
simpel om een serie te vinden die we allebei leuk vinden. Mijn vrouw vindt bijvoorbeeld The Crown erg mooi, maar ik
houd daar niet zo van. The Restaurant is ook niet echt mijn ding maar is wel in erg mooie kleuren opgenomen en zoals
de meeste Scandinavische series erg sfeervol gefilmd. De series waar we samen graag naar kijken zijn een soort krimi
met niet al te veel geweld en af en toe een geserreerd gefilmde romantische scene. In het verleden was dat vooral The
Bridge, bijna onovertrefbaar qua sfeer en mooie beelden. Welke series bekijken wij tegenwoordig?

Allereerst, we hebben nu net het eerste seizoen gezien, Trapped, een IJslandse serie, waar inderdaad iedereen vast zit:
op het eiland, in een ingesneeuwd dorp met de onuitspreekbare naam Seyðisfjörður, in een ferry die aangemeerd ligt in
dat dorp, in een relatie of in een cel. De overheersende kleuren zijn wit, blauw en groen. Scherpteondiepte zorgt voor
veel sfeer, evenals de vele sneeuwstormen en de prachtige opnames van ruige fjorden. De personages zijn wat wij ons
bij IJslanders voorstellen: rauwe bebaarde mannen, zwijgzaam en alleen het hoognodige zeggend en vrouwen die zich
niet de kaas van het brood laten eten. Hoofdpersoon is Andri Ólafssen, politiechef, ruige kerel met baard en woest haar,
zeer stevig gebouwd. De chef wordt geholpen door Asgeir en Hinrika, gewone politiemensen die vooral ervaring
hebben met het uitdelen van bekeuringen. Zijn ex komt hem en hun kinderen opzoeken met haar nieuwe vriend.
Meteen in het begin wordt een lijk zonder hoofd en ledematen opgevist uit een fjord. De opvarenden van de ferry zijn
verdacht en er blijkt sprake van mensenhandel. Aan het eind blijft Andri Ólafssen alleen achter, hij staart in de verte en
doet zijn trouwring af…… Gelukkig is er nog seizoen 2. Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=fiwp-ml0ysU

Morgen meer over de andere twee series.


