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01 oktober 2021

The Accountant deel 2 komt er aan
De speel lm 'The Accountant' was recent weer op tv, maar werd inmiddels alweer vijf jaar geleden
uitgebracht. Een vervolg lijkt er nu eindelijk te gaan komen.
De originele lm uit 2016, met Ben A

eck in de hoofdrol, gaat over de autistische en tegelijk briljante accountant

Christian Wol , die vanuit een onopvallend CPA-kantoortje in een kleine stad als freelancer de boekhouding doet voor
grote criminelen. Naarmate het verhaal vordert, ontpopt de keurige accountant zich steeds meer als een dodelijke
actieheld.
De lm bracht uiteindelijk ruim 155 miljoen dollar op. Nauwelijks een jaar na de release werd al een vervolg
aangekondigd, maar daarna werd het stil. Recent bevestigde regisseur Gavin O’Conner echter dat inmiddels afspraken
zijn gemaakt voor de regie van een tweede deel.
In deel twee krijgt ook de broer van de hoofdpersoon, de minstens zo gevaarlijke Brax (gespeeld door Jon Bernthal),
een meer prominente rol. De regisseur droomt zelfs al van een trilogie.

Vervolg
Het is altijd afwachten met vervolg lms, hoewel ze soms het aankijken meer dan waard zijn. Denk aan de Godfathertrilogie of de reeks Jason Bourne- lms. Met deel 2 tot en met 7 van Police Academy lag dat iets anders. Maar James
Bond is inmiddels ook al weer te zien in deel 25 en nog altijd niet te versmaden.
Voorlopig hopen we dus op deel twee van The Accountant. Wanneer dat deel zal verschijnen is nog niet duidelijk. Of er
opnieuw een hilarische boekencontrole (vijftien jaar administratie in één etmaal, met veel viltstiften) in te zien zal
zijn, is natuurlijk afwachten…

The Accountant, official trailer (2016)
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'Mondkapjesdeal' straks in de bios te zien
De roemruchte ‘mondkapjesdeal’ die Sywert van Lienden en zijn
zakenpartners sloten met het ministerie van VWS, wordt ver lmd. Producent
Levitate Film heeft de rechten... 

MAGAZINE

14 december 2021

Docudrama: The Wolf of Wallstreet (2013)
Deze op ware feiten berustende lm is al enkele malen aangehaald. En dat is niet positief. Zo is de lm
medege nancierd door eerder besproken Maleisische oplichters... 
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08 november 2021

Chris van Dam wint Anti Fraude Award
CDA-politicus Chris van Dam is de winnaar geworden van de zevende editie
van de Anti Fraude Award, uitgereikt tijdens het Fraude Film Festival in
Amsterdam. Het... 
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26 oktober 2021

Docudrama: Inside Job (2010)
Mijn docent bedrijfsethiek gebruikte de Mozartopera Cosi fan tutte (vrij vertaald: ‘Iedereen doet het’) graag ter
illustratie van de krochten van het (on)ethisch... 
MAGAZINE
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Docudrama: Netflix-serie Dirty Money (2018/2020)
The Wolf of Wallstreet gezien? Dan denkt u vast meteen aan exorbitante feesten, fraude ten koste van minderbedeelden
en ziekelijke hebzucht. 

