Onze
cd Robbie
favorieten verovert

de wereld

Zijn fans hebben er drie jaar
op moeten wachten, maar nu
ligt het nieuwe soloalbum van
Robbie Williams in de winkel.
De zanger nam een break ‘om
nieuwe energie op te doen’ en
is nu helemaal klaar om de muziekwereld opnieuw te veroveren.
“Mijn grootste prioriteit? Liedjes
schrijven die ik – en hopelijk ook
de rest van de wereld – als grote
hits beschouw”, zei de zanger
zelf over zijn album. Na het beluisteren kunnen we hem alleen
maar overschot van gelijk geven.
Robbie is back!

✦ Take the Crown – Robbie Williams.
Nu overal verkrijgbaar. Adviesprijs:
€ 16,99.

boek

Stout en stoer

Zin om je onder te dompelen in de wereld van seks, drugs
& rock-’n-roll? Of om je te vergapen aan de mooiste foto’s
van pakweg Johnny Depp, Colin Farrell en James Dean?
Dan is dit boek een musthave in je bibliotheek. Het werk
is een hommage aan verschillende bekende bad boys,
zowel uit het echte leven als uit films en boeken. Aan de
hand van 200 foto’s, hun stoerste uitspraken en bad boyacties krijg je een inkijk in hun leven. De vrouwen op onze
redactie hebben nét niet gevochten om dit prachtige boek
- je bent gewaarschuwd.

✦ BaD BoYs - Uitgeverij Tectum Publishers. Adviesprijs € 35.

cinema

Waargebeurd

Argo belooft dé comeback te worden van Ben Affleck
op het grote scherm. De prent, die in de Verenigde
Staten bijzonder goed onthaald werd door pers en
publiek, wordt door hem geregisseerd en hij speelt een
van de hoofdrollen.
De film speelt zich af in 1979 en vertelt het waargebeurde verhaal van de Iraanse revolutie. Op de Amerikaanse ambassade in Teheran worden 52 Amerikanen
gegijzeld – zes ervan slagen erin te ontsnappen en
duiken onder in het huis van de Canadese ambassadeur. Het is slechts een kwestie van tijd voor ze
worden ontdekt en
gedood en dus is
het aan CIA-agent
Tony Mendez (Ben
Affleck) om hen te
bevrijden.

✦ Argo – geregisseerd
door Ben Affleck.
Nu in de bioscoop.

Meer dan
‘het lief van
Rihanna’
podium

Met alle roddels die over zijn knipper-lichtrelatie met Rihanna de ronde doen en zijn slechte reputatie als
man met losse handjes zou je nog
vergeten dat Chris Brown vooral een
verdienstelijk podiumbeest is. Hij is niet
alleen een prima songwriter en rapper, zijn shows hebben ook een
hoog entertainergehalte. Op 5
december stelt hij in het
Sportpaleis zijn vijfde
album Fortune voor.

✦ Chris Brown in

Sportpaleis Antwerpen
op woensdag 5
december 2012.
Info en
tickets via
www.teleticketservice.
com of 070-345 345.

