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Okay, ready?  
Go for it!

Op 21 maart begint de lente. En vanaf de 22ste meteen al volop zon, 

want Charlize Theron schittert in de nieuwe biosfilm The Gringo. 

Wat een gelegenheid voor een Charlize-quiz met mooie prijzen. 

BEELD: XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

1. In welk land is Charlize Theron in 1975 geboren? 
r) Australië s) Verenigde Staten t) Zuid-Afrika
2. In 1997 speelde Charlize haar eerste hoofdrol. In welke thriller 
speelde ze de vrouw van het personage vertolkt door Keanu Reeves? 
o) The Devil’s Advocate p) The Recruit q) The Pelican Brief.
3. Vier jaar later speelde Charlize weer aan de zijde van Keanu Ree-
ves. In welk romantisch drama?
n) Septembers of Shiraz o) October Road p) Sweet November. 
4. Begin deze eeuw had Charlize een relatie met een acteur die ze had 
leren kennen op de set van Trapped. Wie bedoelen we?
a) Stuart Townsend b) Stanley Townsend c) Pete Townsend
5. Voor welke film kreeg Charlize in 2004 een Oscar?
a) 21 Grams b) North Coutry c) Monster
6. In 2004 in The Life and Death of Peter Sellers speelde Charlize zélf 
een actrice: Britt Ekland (die met acteur Seller trouwde). In welke film 
over James Bond was Ekland de Bondmeid van dienst?
s) Goldfinger t) The Man With the Golden Gun u) Octopussy
7. Charlize in een zwart pakje. In 2005 speelde de actrice de superhel-
din Aeon Flux. Een verfilming van de gelijknamige animatieserie die 

werd uitgezonden door... r) MTV s) FOX t) BBC
8. Charlize kan prima met een rol als bitch uit de voeten. Zoals in 
Snow White and the Huntsman. Hoe heet haar ijzige personage?
h) Freya i) Ravenna j) Savannah
9. Vanaf donderdag 22 maart draait in de bioscoop The Gringo, de 
nieuwste film met Charlize. Wat is een gringo ook alweer?
 a) Australische wilde hond b) motorfiets c) Latijns-Amerikaans woord 
om een inwoner van de VS mee aan te duiden.
10. In The Gringo speelt een landgenoot van Charlize (bekend van o.a.  
District 9 en Chappie). Wie bedoelen we?
e) Sharlto Copley f) David Oyelowo g) Charles E. Tiedje

Click & win!
De letters vormen samen een woord dat op Charlize Theron van  
toepassing is. Ga voor 31 maart naar www.tvfilm.nl klik op Prijsvra-
gen en vul het woord in. Wie weet, win jij een van de 5 Gringo-pakke-
ten met daarin 2 vrijkaarten voor de film, een powerbank, een doos 
mintjes, een zonnebril en een paar sokken. 
THE GRINGO, VANAF DO 22-3 IN DE BIOSCOOP
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