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Dit jongetje rechts op de foto heet Danny Torrance. Je kent zijn naam
vast nog wel, uit het verhaal De Shining. Hij was dat jongetje op dat
fietsje in het Overlook hotel, dat op de vlucht was voor zijn vader en
maar ternauwernood onstnapte.
Lang geleden maakten we al eens een minispecial van De Shining, pak
die er gerust nog even bij!
Maar kleine jongetjes worden groot… en hebben zo hun eigen problemen… Stephen King was benieuwd hoe het met Danny zou gaan, zo’n
40 jaar na het angstaanjagende bezoek aan dat hotel in de sneeuw, en
schreef een vervolg, Doctor Sleep. Dat verhaal is nu verfilmd!
© 2019 Warner Bros. Pictures. All rights reserved.

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson en
nieuwkomer Kyliegh Curran spelen in
de bovennatuurlijke thriller, geregisseerd door Mike Flanagan, die zijn
scenario baseerde op het boek van
Stephen King.
Ondanks dat hij nog steeds getekend is
door het trauma dat hij heeft opgelopen als kind in Overlook, heeft Dan
Torrance iets van rust weten te vinden.
Maar aan die rust komt abrupt een einde wanneer hij Abra ontmoet, een
moedige tiener met haar eigen krachtige en buitengewone gave, beter bekend als het “licht”.
Wetende dat Dan over dezelfde krachten beschikt, vraagt Abra hem om hulp tegen de meedogenloze Rose the Hat en haar volgers, The True Knot. Zij nemen het licht van onschuldigen af in
hun zoektocht naar onsterfelijkheid. Door een onwaarschijnlijk bondgenootschap te vormen,
raken Dan en Abra betrokken bij een wrede strijd op leven of dood met Rose. Abra’s onschuld en
onbevreesde omarming van haar licht dwingen Dan om zijn eigen krachten te gebruiken zoals hij
dat nog nooit eerder heeft gedaan, waardoor hij zijn angsten onder ogen moet komen en de
geesten uit het verleden opnieuw moet laten ontwaken.
“Doctor Sleep” met:
Ewan McGregor (“Star Wars: Episodes I, II & III”,“T2 Trainspotting”) als Dan Torrance,
Rebecca Ferguson (de “Mission: Impossible”-films, “The Greatest Showman”) als Rose the Hat
en Kyliegh Curran, in haar speelfilmdebuut, als Abra.

De film bevat tevens rollen van Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe en Cliff Curtis.
Trevor Macy en Jon Berg hebben de film geproduceerd, met Roy Lee, Scott Lumpkin, Akiva
Goldsman en Kevin McCormick als uitvoerend producent.
Flanagan’s creatieve team achter de schermen bestond uit cameraregisseur Michael Fimognari
(“The Haunting of Hill House”), productie ontwerpers Maher Ahmad (“Get Hard”) en Elizabeth
Boller (“Hush”), en kostuumdesigner Terry Anderson (“Den of Thieves”).
De muziek is gecomponeerd door The Newton Brothers (“The Haunting of Hill House”).
Warner Bros. Pictures presenteert, een Intrepid Pictures/Vertigo Entertainment productie, een
Mike Flanagan film: “Doctor Sleep”. Wereldwijd gedistribueerd door Warner Bros. Pictures.

“Doctor Sleep” is vanaf 7 november 2019 in de Nederlandse bioscoop te zien.

Genre: Thriller
Regisseur: Mike Flanagan
Cast: Ewan McGregor, Rebecca Ferguson en Kyliegh Curran, Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily
Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe en Cliff Curtis
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Doctor Sleep - Extra

Vanaf 7 november in de bioscoop!
Warner Bros. entertainment heeft prachtige prijzen
beschikbaar gesteld.
Dit is wat je kunt winnen:

3x 2 vrijkaarten
3x Tote bag

3x Motel key
3x Chalkboard mug
3x Trui
Kijk verderop
wat je moet doen!

© 2019 Warner Bros. Pictures. All rights reserved.
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1 april! Kikker in je bil!

Wat moet je doen om een van deze
prachtige prijzen te winnen?
LEES ONDERSTAANDE GOED DOOR
EN HOU JE PRECIES AAN DE GESTELDE REGELS!
Aangezien we op dergelijke acties altijd heel veel reacties
krijgen zijn uitzonderingen niet mogelijk, dus mail zonder
adres, of een foute omschrijving worden uitgesloten!
Mail voor 5 november a.s. naar fanclub@stephenking.nl
Zet in de onderwerpregel: DOCTOR SLEEP
Geef aan welke van bovenstaande prijzen je het liefst wilt
winnen: mok, tas, trui, sleutelhanger of ticket.
Zorg ervoor dat je adresgegevens in de mail staan.
Het enige dat we nog meer van je willen weten:
Volgens het boek Dr. Sleep, brandde het Overlook hotel op een
tweede dag van december helemaal af, en werd daarna als
verloren beschouwd. Op het moment van de brand was het
hotel gesloten voor de winter en waren er slechts vier mensen
aanwezig. Drie van hen overleefden de brand...
Welke drie mensen waren dit?
Hun voor- en achternamen graag!
Checklist voor je email:
1.
2.

Juiste emailadres

Onderwerpregel bevat alleen: DOCTOR SLEEP
3.

Wat is de oplossing op de vraag:
de drie voor- en achternamen
4.
5.

Je adresgegevens
Wat wil je winnen?

Zodra wij de prijzen van Warner Bros. Hebben binnengekregen
sturen we ze door naar de winnaars, en hopen natuurlijk dat
zij de verzendkosten weer naar ons terug willen overmaken.
De winnaars worden 6 november op Facebook bekend gemaakt,
en in de Kings Things van december/januari vermeld.
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