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Geen paniek als Quentin Tarantino, liefhebber van bloedvergieten en 
gewelddadige humor, niet je ding is. In zijn 9de film toont hij zich immers 
van een gevoeligere kant. ‘Once Upon a Time in Hollywood’ is anders dan 
zijn voorgangers ‘Kill Bill’, ‘Pulp Fiction’ of ‘Reservoir Dogs’. Het is een 
tragikomisch eerbetoon aan het gouden Hollywood-tijdperk met meerdere 
verhaallijnen en coole personages en karikaturen. 

Het verhaal speelt zich af in Los Angeles tijdens de woelige zomer van 
1969. Acteur Rick Dalton (Leonardo di Caprio) krijgt steeds meer het 
gevoel dat zijn dagen als heldhaftige protagonist in tv-westerns stilaan 
geteld zijn. Hij kampt met een ernstige identiteitscrisis en zoekt troost bij 
zijn vaste stuntdubbel Cliff Booth (Brad Pitt), die ook zijn chauffeur en 
klusjesman is. Rick kijkt machteloos toe hoe Hollywood een nieuw tijdperk 

inluidt. De filmindustrie is voor hem bijna onherkenbaar geworden. Toevallig heeft hij heel bekende 
buren: de Poolse cineast Roman Polanski en zijn knappe vrouw Sharon Tate. Deze laatste, wordt met 
vier van haar vrienden, in de gaten gehouden door de rekruten van sekteleider Charles Manson. 

‘Once Upon a Time in Hollywood’ is een melancholische film waarin Tarantino op onnavolgbare wijze 
een verloren onschuld probeert te herstellen. De onthaaste, opmerkelijk vreedzame sfeer, staat in 
schril contrast met de gruwelijke moord op Sharon Tate (Margot Robbie).  De finale is uitzinnig: 
hilarisch en problematisch tegelijk, typisch zoals we dat van Tarantino mogen verwachten.  

Meesterlijke evocatie vol filmische verwijzingen en knipogen.
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