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Als je kijkt naar het beeld op de cover van de DVD kun je zien dat het is samengesteld heel amateuristisch, en helaas is dit ook waar in mijn mening voor de film. Tom Skerrit's acteerkunsten kunnen nog steeds doorgaan met dit, maar de rest van de acteurs en actrices echt niet leuk, dus het spijt me dat ik mijn dure geld uitgegeven aan deze film. Pagina 2 Als je kijkt naar de
afbeelding op de cover van de DVD kun je zien dat het is samengesteld heel amateuristisch, en helaas is dit ook waar in mijn mening voor de film. Tom Skerrit's acteerkunsten kunnen nog steeds doorgaan met dit, maar de rest van de acteurs en actrices echt niet leuk, dus het spijt me dat ik mijn dure geld uitgegeven aan deze film. Genomineerd voor 1 PrimeTime Emmy. Nog
twee nominaties. Bekijk meer awards Bewerk de volledige serie castsamenvatting: Tom Skerritt ... Thomas Ahearn 2 afleveringen, 1999 Sharon Lawrence ... Dory Torell Aflevering 2, 1999 Charles S. Dutton ... Burgemeester Bruce Lincoln 2 afleveringen, 1999 Lisa Nicole Carson ... Evie Lincoln 2 afleveringen, 1999 Jennifer Garner ... Diana Agostini 2 aflevering, 1999 Rachel
Ticotin ... Elizabeth Perez 2 aflevering, 1999 Frederick Weller ... Nikolai Karvovsky 2 aflevering, 1999 Erika Yelnyak ... Gillian Parnell 2 afleveringen, 1999 Mitchell Ryan ... Frank Agostini 2 aflevering, 1999 Siceli Tyson ... Emily Lincoln 2 aflevering, 1999 Mark Rolston ... Bruce Summerlin, Co 51 2 afleveringen, 1999 Ray J ... Clayton 2 afleveringen, 1999 J.R. Bourne ... Joshua
Bingham 2 aflevering, 1999 Michal Swanek ... Danny Torrell 2 aflevering, 1999 Jerry Adler ... Bert Hornstein 2 aflevering, 1999 Garvin Sanford ... Sam Torrell 2 aflevering, 1999 Claire Yarlett ... Nancy Stewart 2 afleveringen, 1999 Kimberly Warnat ... Christine Ahearn 2 afleveringen, 1999 Paul Raskin ... Choreograaf 2 aflevering, 1999 Marrett Green ... Omroeper 2 afleveringen,
1999 Tony Marr ... Roberto 2 aflevering, 1999 Sean Campbell ... Brandweerman in het appartement / ... 2 aflevering, 1999 Tony Morelli ... Brandweerman O'Leary aflevering 2, 1999 Peter Bryant ... Assistent-burgemeester Joseph 2 afleveringen, 1999 Carla Stewart ... Rechter 2 afleveringen, 1999 Robert the Bruce ... Juryleden Foreman 2 aflevering, 1999 Robert Thurston ...
School Master 2 afleveringen, 1999 Victor Favrin ... Motorman 2 aflevering, 1999 Roger Cross ... Allen 2 afleveringen, 1999 Dave 'Squatch' Ward ... Anthony 2 aflevering, 1999 Frida Betrani ... Linda 2 afleveringen, 1999 Irene Miscisco ... Nora Hornstein 2 afleveringen, 1999 Chantal Strand ... Meisje op straat / ... 2 aflevering, 1999 Madeleine Elder ... De moeder van het meisje / ...
2 aflevering, 1999 Mark Holden ... Brandweerman buiten het station / ... Aflevering 2, 1999 Dana Pemberton ... Brandweerman in vrachtwagen / ... 2 aflevering, 1999 Bob Neve ... News Chopper Pilot 2 afleveringen, 1999 Santo Lombardo ... Looter 2 afleveringen, 1999 Oscar Goncalves ... City Official #1 2 afleveringen, 1999 Veena Sood ... City Official #2 2 afleveringen, 1999
Suzin Schiff ... City Official #3 2 afleveringen, 1999 Hiro Kanagawa ... City Official #4 2 afleveringen, 1999 John ... City Official #5 2 afleveringen, 1999 Ted Cole ... Radioman 2 afleveringen, 1999 Craig Warkentin ... Assistent-burgemeester in #2 afleveringen, 1999 Tosca Baggoo ... Assistent-burgemeester in #3 afleveringen, 1999 Stephen Tibbets ... Messenger 2 afleveringen,
1999 Jennifer Clement ... Alice 2 afleveringen, 1999 John McConnach ... Blocker Soldier 2 afleveringen, 1999 Wendy Morrow ... Rode Kruis Worker 2 afleveringen, 1999 Tami DeSchutter ... Ouder op school / ... Aflevering 2, 1999 Door Mark McConchie ... School Cop 2 aflevering, 1999 Mark Gibbon ... Hoofd van FEMA 2 afleveringen, 1999 Mary Ann Scoll ... FEMA Tech #1 2
afleveringen, 1999 Terry Chen ... FEMA Tech #2 2 aflevering, 1999 Brian Drummond ... FEMA Tech #3 2 afleveringen, 1999 Jenn Forgie ... FEMA Tech #4 2 afleveringen, 1999 Darryl Kuon ... FEMA Tech #5 2 afleveringen, 1999 Bobby Stewart ... Policeman's Avondklok 2 aflevering, 1999 Tom McBeath ... George 2 afleveringen, 1999 Anthony Harrison ... Gun Cop 2 Episode,
1999 Bridget O'Sullivan ... Gini 2 afleveringen, 1999 Noah Heaney ... Arbeider met lijst / ... 2 aflevering, 1999 Karin Konoval ... FEMA Officiële 2 aflevering, 1999 Will Sanderson ... Roger 2 aflevering, 1999 Robin Driscoll ... Structural Engineer 2 aflevering, 1999 Clay St. Thomas ... Hazmat Officer 2 Afleveringen, 1999 Donnie Lucas ... Paramedicus 2 afleveringen, 1999 Mike
Dopud ... FEMA Dog Handler / ... 2 aflevering, 1999 Alexandria Mitchell ... Baby met hond 2 afleveringen, 1999 Andrew Johnston ... Luitenant Greene 2 aflevering, 1999 Robin Douglas ... OEM Officiële 2 aflevering, 1999 Deanna Williams ... Verpleegster 2 afleveringen, 1999 Gardiner Millar ... Man op het rooster / ... 2 aflevering, 1999 Pamela Perry ... Diana Mother 2 afleveringen,
1999 Brian Arnold ... Radio Omroeper 2 afleveringen, 1999 Chopper ... Lowrider 2 afleveringen, 1999 More Edit New York, een stad die nooit slaapt, is gevangen in een nachtmerrie van horror en vernietiging wanneer een enorme aardbeving rotsen een nietsvermoedende stad. Talloze levens gaan verloren, gezinnen worden verscheurd en de chaos bloeit als de burgemeester en
voormalig brandweercommandant om het noodplan van de stad over te nemen. Een ongelooflijk verhaal van onsterfelijke moed in het gezicht van onvoorstelbare menselijke tragedie. Auteur anonieme Plot Samenvatting (nl) Voeg Samenvatting Taglines: Terreur uit de Schaal van Richter. Meer hierover u leren over de acties van The Drama Thriller Certificate: Zie alle certificaten
van ouders Gids: Bekijk de inhoud van de adviserende Edit aan het begin van de film geoloog aan de telefoon met stadsambtenaren beschrijven van de eerste aardbeving, kan het duidelijk worden gehoord met behulp van de term trembler, die apt als het lijkt misschien niet de juiste term voor seismische activiteit. Hij verwees naar de tmbled. Later, een andere geoloog beschrijft
voorschok als een gebeurtenis die de geoloog noemt de amplitude. De amplitude is een maat voor de omvang van de golf en wordt niet gebruikt in deze zin, in feite zou het een betekenisloze beschrijving zonder kwantificeren. Zie meer Burgemeester Bruce Lincoln: Damn! Iedereen denkt dat hun is het belangrijkste. Thomas Ahearn: Ik weet het niet. Misschien is het
onvermijdelijk. Weet je, we raken allemaal verstrikt in onze rollen. Renegade Renegade Fire tegen de burgemeester van de Grote Baas Stad. Ik belde je, en ik wist nooit wie je was. Burgemeester Bruce Lincoln: Ik geloof dat je me een opportunistische fraudeur noemde. Thomas Ahearn: Ik betreur het nu. Watch More oorspronkelijk uitgezonden op CBS in 1999, een schot
verwijderd uit een video-versie die op televisie. Op CBS, nadat Danny de deur opent en ontdekt dat de rest van de school is vernietigd. We zien een close-up shot van het en dan sluit hij de deur en valt zwak op de vloer. In de videoversie nadat hij de deur opent, zien we zijn gezicht van dichtbij en dan snijdt hij naar de volgende scène. De reden hiervoor is dat de film werd
uitgezonden in twee delen op televisie, en wanneer het valt naar beneden het scherm leest te worden voortgezet Meer User Reviews Niet te verwarren met de 1999 USA Network gemaakt voor de televisiefilm, The New York Earthquake. 1999 miniserie geregisseerd door Mikael Salomon Aftershock: Aardbeving in New York DVD coverGeschreven door Chac Scarborough (roman)
Paul Eric MyersDavid Stevens Loren Boothby Geregisseerd door Mikal SalomonStarring Tom Skerritt Sharon Lawrence Charles S. Dutton Lisa Nicole Carson Jennifer Garner Rachel Ticotin Frederick Weller Thema componistErvin FishCountntree-bornGermaniorale wijze taal (s) EngelsProductionCinematographyDaG Rvid HardbergerJohn JoffinIidor (s) Christopher RusEnning
time170 minutesDistributorCHI EntertainmentReoriginal NetworkCBSOriginal release 14 november (1999-11-14) - 16 november 1999 (1999-11-16) Aftershock : Aardbeving in New York 1999 miniserie, die uitgezonden in de Verenigde Staten op CBS in twee delen, met het eerste deel uitgezonden 14 november en de tweede op 16 november. Het werd uitgebracht op VHS in 2000
en op DVD in 2001. Het is gebaseerd op een boek geschreven door Chuck Scarborough. Starring Charles S. Dutton, Sharon Lawrence, Tom Skerritt, Lisa Nicole Carson, Jennifer Garner, Rachel Ticotin en Frederick Weller. Onder leiding van Michael Salomon, de miniserie volgt vijf groepen mensen na een sterke aardbeving die New York vernietigd. Hij werd genomineerd voor
een Emmy voor zijn special effects. Terwijl de critici de speciale gevolgen prezen en gegoten, panned zij de film voor zijn ongeloofwaardig manuscript, voorspelbaarheid, en gebrek aan realisme. Terwijl Dory Thorell (Sharon Lawrence) en haar 9-jarige zoon Danny (Michael Swanek) ontbijten, belt Sam Torell (Gharvin Sanford) van zijn zakenreis. Ballerina Diana Agostini (Jennifer
Garner) is aan de telefoon met haar vader als de blender schudt de toonbank. Ze weigert het af en ze maakt de oproep af en haast zich naar de repetitie bij het New York Ballet. Ze wordt uitgescholden omdat ze te laat is. Openbare verdediger Evie Lincoln (Lisa Nicole Carson) praat met zijn cliënt Joshua Bingham (JR Bourne) over zijn zaak. Die avond veroorzaakten bevingen een
gaslek in Diana's appartementencomplex. Ondanks het feit dat er nog steeds elektriciteit in het geëvacueerde gebouw brandt, stuurt brandweercommandant Thomas Ahirn (Tom Skerritt) zijn team Het gebouw explodeert, explodeert, een paar mensen. Op een feestje in Gracie's herenhuis, Evie's grootmoeder Emily Lincoln (Sicely Tyson) straft haar voor te laat. Haar vader,
burgemeester Bruce Lincoln (Charles S. Dutton), dwingt haar om te gaan voor een interview met een groot advocatenkantoor. De volgende dag, Ahearn zet haar dochter Christina op de middelbare school. Ze spreekt ergernis uit bij zijn uitgang om wraak te nemen op de domme burgemeester over budgetteringskwesties. In de rechtbank werd Joshua niet schuldig bevonden aan
de moord op zijn gehandicapte vrouw. Diana ontmoet haar vader voor de lunch om het geld te krijgen. Als ze vertrekt, vangt ze een taxi gerund door een recente Russische immigrant Nikolai Karvoski (Fred Weller). Er was een sterke aardbeving in de stad, die vele gebouwen en structuren vernietigde. Nikolai's hut is vernield met vallende wrakstukken, waardoor Nicholas en Diana
over straat moeten rennen. De gasfles explodeert wanneer het trottoir tussen hen omhoog duwt. Diana redt zijn leven nadat hij valt en licht op. In de metrotunnel ontspoort de trein van Evie en Joshua nadat de tunnel instortte. Na de aardbeving stopt, Diana, vergezeld van Nicholas keert terug naar het restaurant en ontdekt dat haar vader dodelijk gewond is. Hij sterft en vertelt
haar dat hij trots op haar was. In de metro wil Joshua de ernstig gewonde chauffeur en alle andere overlevenden verlaten om eruit te komen, maar voordat hij Evie en de anderen kan overtuigen om te vertrekken, zullen ze iemand horen roepen om hulp. Chief Ahearn keert terug naar zijn brandweerkazerne om een gedeeltelijk ingestort gebouw te vinden. Vanuit het centrale
controlesysteem neemt hij contact op met Gillian Parnell (Erica Eleniak-Goglia), een WCBS-tv-verslaggever die over de stad vliegt om een update over de situatie te krijgen. En 1 Politie Plaza en stadhuis ingestort en hij vraagt hen om te komen halen hem. In de kerk, een gewonde Emily wordt wakker om een tiener jongen (Ray J) dat ze hielp een baan daar op zoek naar haar
portemonnee te vinden, maar beweegt om te proberen om een uitweg te vinden na het zien dat ze nog in leven is. Ondanks de protesten blijft Nicholas in eerste instantie bij Diana als ze haar moeder probeert te vinden, maar uiteindelijk gaan ze uit elkaar. Ahern ziet de school van zijn dochter instorten, maar gaat verder naar Central Park, waar een geïmproviseerd kamp wordt
opgezet. Hij vindt een burgemeester, en ze komen overeen om het ontslag van Ahirn te negeren en hun verschillen opzij te zetten om de inwoners van hun stad te helpen. Een grote breuk in de riolen zorgt ervoor dat honderden liters water te beginnen overstromingen de metro. Ahern gaat naar de school van zijn dochter nadat hij hoorde dat er overlevenden zijn. Christina is een
van de drie overlevenden, maar ze sterft tijdens naschokken voordat ze haar kunnen bevrijden. In de kerk, Emily leert dat de jongen heeft geen naam, alleen de naam van de straat. Ze vraagt hem om de naam van haar overleden zoon Clayton, die stierf als een kind te nemen. Kort daarna kan hij ontsnappen door een breuk in het plafond en hulp krijgen. Dory arriveert op Danny's
school, waar ze hoort dat hij vastzit op de bovenste verdieping en het reddingswerk mislukt. Sam terwijl Dory zich voorbereidt om het gebouw op te schalen om ze te redden Diana vindt plunderaars in het appartement van zijn moeder, maar Nicholas komt en vindt een briefje dat haar moeder is vrienden. De burgemeester arriveert in het ziekenhuis, waar hij hoort dat zijn moeder
dood is. Hij bedankt Clayton voor het proberen om haar te helpen en vraagt Ahern om te proberen om de jongen te helpen, die moedeloos is omdat hij niet in staat is om haar te redden. In de metro, Joshua, Evie en een andere overlevende, Allen (Roger R. Cross), breken weg van de anderen en vind een ladder. Joshua klimt omhoog, gevolgd door Evie. Als Allen omhoog klimt,
breekt Joshua de trap. Hij bevestigt evie's groeiende vermoeden dat hij zijn vrouw vermoordde en haar aanviel. Als hij iemand hoort lopen, probeert hij een andere ladder op te rennen, maar de naschok breekt hem en hij wordt gedood. Evie vertelt zijn redders waar de andere overlevenden wachten. Dory klimt met succes in de school, waar Danny in haar armen moet springen. De
kabel breekt, maar ze landen veilig op de pruilende mat hieronder en herenigen zich met Sam. Een jaar later wordt de stad nog steeds herbouwd; Burgemeester Lincoln en Ahern zijn nu goede vrienden; Dori en Sam worden getoond leren Danny hoe te klimmen; en Diana is een prima ballerina en getrouwd met Nicholas. De productie van de film is gebaseerd op een roman
geschreven door de New Yorkse nieuwslezer Chuck Scarborough. Hij schreef een boek om erop te wijzen dat, terwijl een aardbeving van deze omvang in zijn geschiedenis is uiterst onwaarschijnlijk in de Big Apple, is het technisch niet mogelijk en de voorbereiding mag niet volledig afwezig zijn van de lokale rampenplannen. (citaat nodig) Naschok: De aardbeving in New York
kostte RHI Entertainment (voorheen Hallmark) 20 miljoen dollar voor de productie. Het werd gefilmd in Vancouver, Canada, met digitale effecten en modellen die worden gebruikt om New York te simuleren. In de film, het Vrijheidsbeeld wordt vernietigd door een aardbeving, een effect dat speciale effecten teams vereist om een 24-meter hoge glasvezel model te bouwen. Het
duurde zes weken om het model te voltooien, en vervolgens op het eerste schot, het model viel in de verkeerde richting en moest worden nagemaakt. De modeltreinen werden gebruikt om het grootste deel van de metro ontsporing te produceren. Voor de laatste scène van de metro auto rollover, werden de acteurs getrokken in een levensgrote metro auto die was opgetuigd om te
kantelen op commando. Actrice Lisa Nicole Carson grapte dat het harnas was als wat je zult vinden in een SMM winkel. Ter voorbereiding op de rol van Diana Agostini moest actrice Jennifer Garner haar oren doorboren, speciaal voor het eerst op 27-jarige leeftijd. Nadat het filmen was voltooid, stopte ze met het dragen van oorbellen en liet de piercing weer sluiten. Naschok:
Aardbeving in New York werd voor het eerst uitgezonden in de Verenigde Staten in 1999 op CBS als een twee-delige vier-uur miniserie. Het eerste deel werd uitgezonden op zondag 14 november en het tweede deel werd gevolgd op dinsdag 16 november. Het werd uitgebracht in VHS keurmerk Entertainment op 17 oktober 2000; en op The Region 1 DVD Lions Gate op 20
februari 2001. [4] uitgezonden in Duitsland als - Das Grochet Beben. Het werd uitgebracht onder de naam New York - Der J'ngste Tag in VHS formaat met twee tapes en een WVG Medien disc in april 2001. Receptie in 2000, Aftershock: Aardbeving in New York werd genomineerd voor een Emmy Award voor Outstanding Special Visual Effects. Michal Swanek werd genomineerd
voor de 1999 Young Artist Award in de Best Performance prestaties in een televisiefilm of piloot, jonge acteurs van tien jaar of jonger. Danny Lee van Sight and Sound vond de film was voorspellen zijn teksten, overdreven lang en geologisch ongelooflijk. Variety's Ray Richmond beschreef de film als ronde smakeloos en een mous opera die zo'n goed betreden anti-crisis pad dat
het publiek kan hun klokken. Terwijl hij de speciale gevolgen van de film als aangrijpend en impactful zonder het zijn bij allen opdringerig prees, en merkte op dat de film een getalenteerde gietvorm had, panned het verhaal voor zijn unreal en het ontbreken in authenticiteit. Ron Wertheimer van de New York Times ontdekte dat talrijke complotten de film gefragmenteerd en
verwarrend achterlieten, en dat het New York al voor de aardbeving in een onrealistisch licht presenteerde. Hoewel de film heeft hints van oprechte drama, flitsen van meeslepende personages, en echo's van ware verbinding, het voelde alsof sommige van de beste momenten van de film kwam in de kleine scènes. Hij bekritiseerde Lawrence's toespraak, maar prees Dutton en
Skerrit, vooral hun interacties samen, zeggende dat hun scènes zijn een sterk geval voor het toestaan van een tv-drama om te doen wat het het beste doet: zich richten op de details van de menselijke interactie. Tom Sheils van de Washington Post gaf de film een positiever overzicht en noemde het een van de beste rampenfilms ooit gemaakt voor televisie en een fabelachtig
interessante beproeving. Hij prees de personages voor hun empathie, de acteurs voor hun goede vertolking, en regisseur Salomon voor zijn vaardigheid in het maken van de film onbekend. Vragen: b c Richmond, Ray (1999-11-07). Naschok: Aardbeving in New York. Verschillende. Ontvangen 2018-12-15. Raphteri, Brian M. (12 november 1999). Achter de schermen: 'Shock'
Behandeling. Entertainment Weekly. Time Inc. (512). Ontvangen 2009-04-17. Lichten...... Camera...... Actie Mom!, Sunday Magazine, 4 november 2007. Naschok: Aardbeving in New York (VHS) . Amazon.com. Ontvangen 2009-04-17. Naschok: Aardbeving in New York. Amazon.com. Ontvangen 2009-04-17. New York - Tag Der Youngste (Teil 1 en 2) (in het Duits). Amazon.de.
Ontvangen 2009-04-17. New York - Der J'ngste Tag (in het Duits). Amazon.de. Ontvangen 2009-04-17. De officiële website van RHI Films is de 21e jaarlijkse award. Young Artist Award. Archief van het origineel op 27 maart 2009. Ontvangen 2009-04-17. Lee, Danny. Home films: Naschokken. De look en het geluid. 11 (8): 62. Wertheimer, Ron (12 november 1999). TV Weekend;
Kleine verhalen in aardbeving. De New York Times. p. E 33. Ontvang een Get - Slates, Tom (14 november 1999). 'Naschok': Grote shakes; Op CBS, veel Thrill-Gotten aangekomen. De Washington Post. p. G1. Externe Links Officiële Aftershock Site: Aardbeving in New York op IMDb Aftershock: New York Aardbeving op AllMovie gewonnen uit aftershock earthquake in new york.
aftershock earthquake in new york cast. aftershock earthquake in new york 1999. aftershock earthquake in new york part 1. aftershock earthquake in new york dvd. aftershock earthquake in new york trailer. aftershock earthquake in new york part 2. aftershock earthquake in new york full movie
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