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Uitgerekend Zack Snyder (van de zombieremake 'Dawn of the dead') verfilmt een jeugdboekenserie over 
uilen. Goed voor flitsende gevechtsscènes. 

 

De computeranimatie bereikt ongekende hoogten in deze 3D-film.rr 

Van: Zack Snyder 

 

Met de stemmen van: Hugo Weaving, Helen Mirren, Geoffrey Rush, Sam Neill, Abbie Cornish. 

 

Vlaamse versie: Matthias Schoenaerts, Mike Verdrengh, Lien Van de Kelder, Karlijn Sileghem, Jelle De Beule, 

Tina Maerevoet 

 

97 min. 

 

Van onze medewerkster 

 

Ze leven 's nachts, kunnen hun kop 180 graden draaien en laten geregeld een braakbal achter. Aaibaar zijn uilen 

hoegenaamd niet. Het is ons dan ook een mysterie wat de Amerikaanse jeugdschrijfster Kathryn Lasky bezielde 

om vijftien boeken vol te schrijven over de belevenissen van een bende van die kindonvriendelijke creaturen. 

 

Eerlijk gezegd hadden we ook nog nooit gehoord van de verhalenreeksLegend of the guardians. Tot nu, want de 

eerste drie boeken uit de serie werden in een 3D-computeranimatiefilm gegoten. Een rekensommetje leert ons 

dat The owls of Ga'Hoole dus de eerste van vijf films zou moeten zijn. 

 

Enigszins op onze hoede voor de zoveelste filmfranchise, zetten we het 3D-brilletje op voor het uilenavontuur. En 

we kwamen aangenaam verrast weer buiten. We zijn benieuwd naar hoe het avontuur verder zal gaan. En dat is 

altijd een goed teken. 

 

De man die die gezonde nieuwsgierigheid weet te wekken, is de regisseur Zack Snyder. Voorwaar de meest 

onwaarschijnlijke keuze voor het verfilmen van een reeks kinderboeken, met op zijn palmares de 

zombieremake Dawn of the dead, het antieke machofestijn 300 en de gewelddadige stripverfilming The 

watchmen. 



 

Maar Snyder is, hoewel verguisd door veel critici, wel een meester in het in beeld zetten van gevechtsactie. En laat 

dat nu net een belangrijk ingrediënt zijn van The owls of Ga'Hoole. In dit eerste hoofdstuk van het verhaal breekt 

de strijd los tussen twee groepen in het Uilenrijk. Snyder drukt zijn stempel dan ook vooral op de gevechtsscènes. 

Hij wisselt flitsende actie af met slow motion, waardoor je al snel op het puntje van je stoel gaat zitten. 

 

Lord of the wings 

 

Alleen op die momenten zit je echt gefascineerd te kijken; voor het clichéverhaaltje hoef je niet te gaan. Lasky 

pende een soort Lord of the wings neer dat een doorslagje lijkt van alle klassieke avonturenverhalen. 

 

De eeuwige strijd tussen goed en kwaad? Check. Een queeste waarbij de held zichzelf en zijn plaats in het 

universum ontdekt? Uiteraard. Twee broers die vijanden worden? U meent het: de jonge uil Soren komt samen 

met zijn broer Kludd terecht in de klauwen van de uilengroep de Volmaakte Strijders. Soren slaagt erin te 

ontsnappen en de Bewaarders van Ga'Hoole te waarschuwen, maar moet zijn broer achterlaten, die wel wat ziet in 

de praatjes van de Volmaakte Strijders over de superioriteit van zijn uilensoort. 

 

In deze eerste film worden alle personages netjes voorgesteld en gaan we mee met Soren op zoek naar de 

legendarische Bewaarders van het Uilenrijk. De clichés stapelen zich onderweg op, maar wie daar voorbij kan 

kijken, zit goed voor een ouderwets avonturenverhaal. 

 

De computeranimatie bereikt in deze film nieuwe hoogten: het verenkleed van de uilen ziet er onwaarschijnlijk 

echt uit, en met een 3D-brilletje op lijkt het wel alsof je maar je hand moet uitsteken om over hun kopjes te aaien. 

De 3D-versie is trouwens een aanrader: Snyder en zijn team laten je meevliegen met de uilen door dichte bossen, 

over woeste rotsen en wilde zeeën. Visueel is deze film een schot in de roos. De braakbal van een plat verhaaltje 

over jaloezie, verraad en macht neem je er dan met plezier bij. 
 


