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Winnen:
vrijkaarten IT CHAPTER TWO
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cap
3D-koffiebeker
dashboard Pennywise
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1 april! Kikker in je bil!

Het kwaad vestigt zich opnieuw in het stadje Derry als regisseur Andy Muschietti in IT Chapter Two de
Losers Club weer bij elkaar brengt, daar waar het allemaal begon. Bereid je voor op de finale van de
grootste horrorfilm allertijden.
27 jaar nadat de Losers Club Pennywise heeft verslagen, keert de clown terug naar het stadje Derry om
daar iedereen weer schrik aan te jagen. De Losers zijn inmiddels volwassen en zijn ieder hun eigen weg
gegaan. Maar als er weer kinderen verdwijnen vraagt Mike, de enige die in Derry is gebleven, aan de
rest om naar huis te komen. Getekend door de gebeurtenissen uit het verleden zullen ze hun grootste
angsten moeten overwinnen om Pennywise voor eens en altijd te vernietigen... Maar de clown is dodelijker dan ooit tevoren.
De film is Muschietti’s opvolger van de veelgeprezen en wereldwijde hit IT uit 2017. Deze genreoverstijgende film werd een cultureel fenomeen en bracht wereldwijd meer dan 700 miljoen dollar op.
Met in de hoofdrollen James McAvoy (de X-Men-films, Split, Glass) als Bill, Oscar®genomineerde Jessica
Chastain (Zero Dark Thirty, Mama, Molly’s Game) als Beverly, Bill Hader (HBO’s Barry, The Skeleton
Twins) als Richie, Isaiah Mustafa (tv-serie Shadowhunters: The Mortal Instruments) als Mike, Jay Ryan
(tv-serie Mary Kills People) als Ben, James Ransone (HBO’s The Wire) als Eddie, en Andy Bean (Swamp
Thing, Allegiant) als Stanley. De originele leden van de Losers Club keren terug: Jaeden Martell als Bill,
Wyatt Oleff als Stanley, Jack Dylan Grazer als Eddie, Finn Wolfhard als Richie, Sophia Lillis als Beverly,
Chosen Jacobs als Mike en Jeremy Ray Taylor als Ben. Bill Skarsgård keert terug als Pennywise.
Muschietti regisseert IT Chapter Two naar het scenario van Gary Dauberman (IT, de Annabelle-films) dat
gebaseerd is op het boek IT van Stephen King. Barbara Muschietti, Dan Lin en Roy Lee produceren de
film. Met Richard Brener, Dave Neustadter, Gary Dauberman, Marty Ewing, Seth Grahame-Smith en David Katzenberg als uitvoerend producenten.
Het creatieve team achter de schermen bestaat uit: cameraregisseur Checco Varese (The 33), de Oscar®winnende productiedesigner Paul Denham Austerberry (The Shape of Water), editor Jason Ballantine (IT, Mad Max: Fury Road) en de Oscar®genomineerde kostuumontwerper Luis Sequeira (The Shape of
Water, Mama). De muziek is gecomponeerd door Benjamin Wallfisch (Shazam!, Blade Runner 2049, IT).
New Line Cinema presenteert, een Double Dream/Vertigo Entertainment/Rideback productie, een Andy
Muschietti film: IT Chapter Two. Wereldwijde distributie: Warner Bros. Pictures.
IT Chapter Two is vanaf 5 september 2019 in de Nederlandse bioscoop te zien, ook in IMAX en Dolby Cinema.
Kijkwijzer :
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Een rode ballon in Bangor
Vorig jaar hing er een rode ballon achter het
raam in het erkertje van het huis van Stephen
King. Dit jaar hangt er een aan het hek…
of King deze zelf heeft opgehangen zullen we
natuurlijk nooit zeker weten…

Maar één ding weten we wel heel zeker…
als je dit ergens ziet: wegwezen!
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Vanaf 5 september in de bioscoop!
Warner Bros. entertainment heeft prachtige prijzen beschikbaar gesteld.
Dit is wat je kunt winnen:
2 vrijkaarten voor IT CHAPTER TWO
tote bag
cap
3D koffiebeker
dashboard Pennywise

Wat moet je doen?
Hou je PRECIES aan onderstaande regels!
Mailtjes zonder adres, of wat anders in de omschrijving worden uitgesloten!
Mail naar fanclub@stephenking.nl Zet in de omschrijving regel: IT CHAPTER 2
Geef aan welke van bovenstaande prijzen je het liefst wilt winnen.
Zorg ervoor dat je adresgegevens in de mail staan.
Het enige dat we van jou willen weten: zijn de zeven namen van de
personen uit de Losersclub! Zet die dus ook in de mail!
En stuur die voor 10 september naar ons toe!

*NB: deze prijzen (+ poster) zullen ook via de loterij op het
Dollarbaby Film Festival te winnen zijn!
Boek winnen?
Kijk verder in deze Kings Things extra!

De winnaars maken we bekend
in de volgende Kings Things!
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King heeft uiteraard de film bekeken, en ‘he loves it’.
Wist je trouwens dat hij al 18 boeken (waaronder Carrie, The Shining, The Stand, Cujo, The Runningman en Pet
Sematary) had geschreven voordat hij aan IT begon? En ongeveer 27 jaar nadat het boek was verfilmd met Tim
Curry in de hoofdrol van Pennywise, kwam de remake. IT chapter One werd een internationale hit, en al die fans
hebben geduldig moeten wachten op het vervolg, waarin de kinderen van de Losersclub inmiddels volwassen zijn
en de terugkomst van Pennywise verwachten. Wij zijn er in elk geval klaar voor, jij ook?
Het is goed te weten dat King het vervolg erg goed vond; hij geeft altijd zijn eerlijke mening, ook als hij het niet
goed vind. En wij zijn natuurlijk erg benieuwd wat jij ervan vindt. Zodra de film verschenen is zullen we op onze
facebook een draadje openen waar je je mening onder kwijt kunt.
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1 april! Kikker in je bil!

Nieuwe uitgave van HET
Net als twee jaar geleden, toen er ook een filmeditie
paperback uitkwam van de remake, heeft Luitingh ook
nu besloten om een filmeditie van het boek uit te brengen.
ISBN:9789024586790
En ook deze kun je bij ons winnen!
Uitgeverij Luitingh stelt 1 exemplaar beschikbaar. Als je
deze wilt winnen geven we je adresgegevens door naar
de uitgeverij, welke het boek rechtstreeks naar je zal
opsturen!

Wat moet je doen?
Hou je PRECIES aan onderstaande regels!
Mailtjes zonder adres, of wat anders in de omschrijving
worden uitgesloten!
Mail naar fanclub@stephenking.nl Zet in de omschrijving
regel: IT CHAPTER 2 BOEK
Geef aan dat je graag het boek wilt winnen.
Zorg ervoor dat je adresgegevens in de mail staan.
Het enige dat we van jou willen weten: zijn de zeven namen
van de personen uit de Losersclub!
Zet die dus ook in de mail!

IT Website
Natuurlijk heeft IT Chapter 2 ook een eigen website! Op
www.ITFilm.nl vind je nog veel meer informatie terug.
Bij berichtjes op Twitter en Facebook kun je #ITMovie gebruiken.
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