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Beste Lezer,

Voor u ligt het eerste exemplaar 
van Bollywood Spice. Wij van 
Bollywood Spice zullen u zo goed 
mogelijk proberen te informeren 
wat er zich allemaal afspeelt wat 
betreft het bollywood gebeuren 
in Mumbai en natuurlijk ook in 
eigen land. Bollywood Spice 
komt maandelijks uit en is hele-
maal GRATIS. Wij hopen dat u 
zult genieten. Laat het ons vooral 
weten wat u ervan vindt.

Met vriendelijke groet,
Bollywood Spice 
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Nieuw film releases
Inteqam - Manoj Bajpai
Raincoat - Ajay Devgan, Aishwariya
Hulchul - Kareena Kapoor, Akshay Khanna
Dil Maange More - Shahid Kapoor
Swades - Shah Rukh Khan
Aitraaz - Akshay Kumar, Kareena Kapoor
Musafir - Sanjay Dutt, Anil kapoor

Nieuw muziek releases
Shabd - Sanjay Dutt, Aishwariya Rai
Rog - Irfaan Khan
Insan - Akshay Kumar, Esha Deol
Bewaafa - Anil Kapoor, Kareena Kapoor
Elaan - Mithun, John, Lara Dutta, Amisha Patel
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Amisha vindt Vikram leuk, 
maar geen huwelijk!

Amisha Patel is 
een van de weinige 
goed geleerde 
actrices van 
Bollywood. Ze 
komt ook uit een 
politieke sociale 
familie. Ze is ook 

een van de mooiste onbegrijpelijke 
persoon. Zelfs haar ouders zijn 
kwaad op haar. Ze had een bekvecht 
met ze omtrent haar vriend, wie 
zij dus niet leuk vonden. Ook al 
vonden anderen het niet leuk, ze 
ging toch door met haar verkering 
en in de hele media verspreidde het 
nieuws zich. Ze verkoos haar vriend 
boven haar ouders.

Ze kwam in een clip, “Teri Kasam” 
samen met Adnan Sami. Hierin, 
speelt Amisha de rol van een 
dansstudent. Ook heeft de clip 
Terence Lewis als dansdocent.

Amisha heeft de afgelopen tijd heel 
wat flops gemaakt. Maar ze komt in 
dit nieuwe jaar weer met wat films. 
“The Rising”, “Vaada”, en “Elaan”. 
Kijken wat ze hiervan allemaal gaat 
maken.

Terugkomen op haar vriend, zegt 
Amisha dat hij degene alleen 
was die achter haar stond in haar 
moeilijke tijden ( dus in de tijden 
van haar flops). En verklaartwaarom 
ze zo goed opschoot met hem. 
Alhoewel ze bekend heeft gemaakt 
dat ze in de komende 5 jaren niet 
zal trouwen, met niemand, ook 
niet met Vikram. Dus ze heeft 
het nieuws over het huwelijk met 
Vikram doen ontploffen in de 
media. Ze akteert in een film van 
Vikram Bhatt( ELAAN), en wordt 
gesignaleerd met hem tijdens de 
shooting-periode.

Spicy Gossip

Sunny heeft plannen voor 
een soap

Sunny Deol is benieuwd te acteren 
in een soap. Maar het subject van 
die soap is nog niet bekend.
Sunny heeft de director van Pinjar 
Dr. Chandraprakash Dwivedi 
gevraagd de film te “directen”. 
Maar er zijn heel wat dingen 
omtrent het project die nog niet 
definitief zijn.
Er is nog nieteens besloten 
waarover de film zal gaan. Ook is 
nog niet bekend als Sunny 
de film gaat regisseren.
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Zal Ash kus scenes hebben?

Bollywood actrice Aishwarya Rai 
heeft nooit een film gemaakt met 
een kusscene. Maar dat betekent 
niet dat ze geen zilveren trofee zal 
krijgen als ze ooit in hollywood 

films komt. “ Het zal zeker een punt 
zijn om over te discusieren” zegt 
Rai tijdens een intervieuw aan CBS 
60 minutes. Rai heeft in een aantal 
films gespeeld en heeft reclame 
gemaakt voor DeBeers, L’Oreal en 
Coca-Cola.
De 30 jarige ex-Miss World zegt 
dat in hun gemeendchap mekaar 
openlijk kussen of op straat kussen 
niet normaal is. We zullen de brug 
overgaan als we het genaderd zijn, 
zegt Rai over komende love scenes. 

Comeback van Mithun

De nieuwe film van Vikram Bhatt, 
ELAAN, is niets anders dan oude 
wijn en een nieuwe fles en een 
nieuwe verpakking. En boven 
al deze neiuwe dingen is het 
bijzondere de comeback van Mithun 
Chakraborty in een negatieve rol.
Als je dit probeert te zeggen aan 
Mithun, zet hij je meteen op je 
plaats. Hij wilt het geen comeback 
noemen.”Ik ben nooit ergens weg 
geweest. Wel doe ik zeker na twee 
jaar weer een film. Maar dat is 
allemaal omdat ik steeds dezelfde 
rollen kreeg, en ik wilde iets nieuws 
hebben. Dus op het moment Vikram 
mij deze rol aanbood, accepteerde 
ik het meteen.”

Mithun speelt als Baba Sikandar, 
die alles illegaal doet. Hij is 
een expert in illegale dingen en 
terrorisme.
In de film spelen ook Arjun 
Ramphal, John Abraham, Lara 
Dutta en Amisha Patel

Elke tiende sms’er wint een DVD. Doe mee en WIN!!!
SMS tekst “SMSGATE WIN DVD” naar 7111
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Abhishek Bachchan op de 
televisie

Abhishek Bachchan 
gaat Kareena 
uitschelden. Maar 
wacht even, deze 
Kareena is afkomstig 
van de soap. Abhishek 

gaat een gastrol vervullen in Zee 
TV’s televisieserie ‘Kareena 
Kareena’, waarin actrice Kulraj 
Kaur een dubbele rol vervult als 
Kareena. Abhishek gaat de actrice een 
uitbrander geven over haar leugens. 
Eerder hebben Navjot Singh Sidhu en 
Brett Lee ook gespeeld in deze show. 
Karan Johar en Saif Ali Khan hebben 
respectievelijk ook rollen vervuld in 
‘Yeh Meri Life Hai’ en ‘Jassi Jaisi Koi 
Nahin’

Kareena wilt in film van 
Roshan

Het staat allemaal nog bekend dat 
Kareena de film Kaho Na Pyaar Hai 
genegeert had. In de plaats van haar 
heeft Amisha Patel die rol gespeeld. 
Nu Kareena ziet dat het goed gaat 
met de Roshans, wilt ze terug naar 
hun om ook in de goeie boeken 
van hun te staan. Ze wilt graag een 
actrice worden in de vervolg-film 
van Koi Mil Gaya. Maar Rakesh 
Roshan heeft haar niet genomen 
als starring, omdat hij bang is dat 

de romance in de film een ander 
kleurtje zal krijgen.
Toen Kareena vroeg in de film te 
spelen, heeft hij dus genegeert en 
gezegd dat niet alleen Kareena, 
maar ook Rani de rol kon vervullen,  
er is gekozen voor Priyanka Chopra. 
Zij past beter in de rol.

SRK gereed voor 
Hollywood?

Superstar Shah Rukh Khan is deze 
dagen aan de top in de Bollywood. 
Zijn films zijn overal populair, 
zowel in India als buiten India. 
Hollywood-producers willen hem 
graag tekenen voor hun films. De 
producers willen heel wat films van 
SRK zien, zowel oud als nieuw. 
Veer Zaara en Swades worden ook 
heel veel buiten India afgedraaid in 
de bioscopen. Alhoewel SRK nog 
niet voor een Hollywood film heeft 
getekend, kijkt hij er wel naar uit. 
Als de rol hem bevalt dan tekent 
hij meteen. Maar hij 
is “ready” om het te 
doen.
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Big B, Abhishek: Double 
dhamaka

Men zegt ook 
wel dat er net een 
verschil verschil 
is tussen een 
kopje en de lip. 
En hiervan is de 

“Double Dhamaka” typisch een 
voorbeeld van. Vele “directors” 
deden hun best de eerste te zijn om 
Amitabh Bachchan en Abhishek 
Bachchan samen te gieten op 
silverscreen.

Eerst waren er geruchten van een 
ABCorp film die de twee kenmerkt, 
maar waarvan nooit iets uit de bus 
is gekomen. Dan moest Rajkumar 
Santoshi’s Ranveer de eerste zijn 
om de vader-zoon “duo” samen te 
kenmerken, maar het project werd 
op achtergrond gezet. Onlangs, stal 

Ramgopal Varma de donder door 
hen voor Familie te gieten.

En net toen men veronderstelde dat 
het publiek deze twee samen voor 
het eerst in de film van Ramgopal 
Varma zou zien, verspreidde zich 
het nieuws dat Shaad Ali’s  film 
“Bunty Aur Babli” een combinatie 
zal hebben waarin Amitabh en 
Abhishek Bachchan de benen 
samen zullen schudden.

Het lied is een qawalli die 
door Shankar-Ehsaan-Loy is 
samengesteld, die door Gulzaar 
wordt geschreven en die door Alisha 
Chinoi wordt gezongen.

De geruchten zijn dat Aishwariya 
Rai of Sushmita Sen hen company 
zal geven voor dit nummer. Nu 
wordt de groep van stars in de film 
niet groter dan dit!

Rishi-Dimple samen.

Het superhit paar Rishi-Dimple zal 
na 31 jaren weer te zien zijn in de 
volgende film van Hriday Shetty, 
“Pal Tham Gaya”.
Toen de twee acteurs de rollen 
hoorden, stemden ze meteen toe. 
Ze zijn er blij mee om na zo een 
lange tijd weer samen in een film te 
spelen. Ze waren de eersten die een 
start maakten aan romantische films.
In “Pal Tham Gaya” spelen Rishi en 

Dimple de 
rollen van 
ouders en 
grootouders. 
Het lijkt een 
beetje op de 
film Kabhi 
Kabhi. 

Daarnaast spelen Soha Ali Khan en 
Sameer Dattani ook in de film.
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Film Recentie

Vaada

Starring: Arjun Rampal, Amisha 
Patel, Zayed Khan
Director: Satish Kaushik 
Producer: Vashu Bhagnani

Na Tere Naam, brengt director 
Satish Kaushik een ander 
liefdesdrama uit. En dit keer sluit 
hij zich aan bij Vashu Bhagnani, die 
eerder een grote klapper met zijn 
laatste film  “Mujhe Kucch Kehna 
Hai”.

Arjun Rampal als Rahul, kan niet 
zien maar kan voelen. Zijn briljante 
mening kan de vreselijke resultaten 
van een manic bevestiging voorzien.
Amisha Patel als Puja, kan zien en 
voelen. Maar zij is hulpeloos en 
kwetsbaar. Zij kan niets doen om 
de krachten van krankzinnige liefde 
tegen te houden.
Zayed Khan als Karan wordt zo 
verblind door liefde dat hij zelfs zijn 
scherpzinnige intelligentie niet kan 

overzien welke verwoesting het kan 
veroorzaken. 
Rahul (Arjun Rampal) en Puja 
(Amisha Patel) zijn onlangs gehuwd 
en volledig toegewijd aan elkaar.
Op een dag maken zij een vreselijk 
ongeval mee en Rahul verliest 
zijn zicht. Op een zakenreis in 
het buitenland, ontmoet Rahul 
een vriend Karan (Zayed Khan). 
Geïmponeerd door zijn dynamisme 
en zaken acumen, vraagt Rahul hem 
om zich bij zijn zaken aan te sluiten. 
Zij keren naar India terug en Puja 
is overweldigd om haar echtgenoot 
met haar oude vriend Karan te zien.
Rahul’s liefde voor Puja is 
onvoorwaardelijk. 
Karan’s liefde voor Puja is obsessief 
en niet te beheersen.
Puja is opgesloten tussen een blinde 
echtgenoot en een waargenomen 
minnaar. Rahul kan obsessie van 
Karan ontdekken. 

Begint nu een dodelijk kat -en 
muisspel tussen die twee. 
Zal één van hen slagen in de liefde 
of zullen geen van beide slagen?

7



Jurm

Producer: K.P.Singh, 
director: Vikram Bhatt. 
music : Anu Malik and Anand Raaj 
Anand 
lyrics: Dev Kohli en Rahat Indori

Jurm is een strakke suspense thriller 
over liefde en wraak. Avinash 
(Bobby Deol) is een rijke bedrijfs 
tycoon i.v.m moord van zijn vrouw 
Sanjana wordt gearresteerd (Lara 

Dutta).

Zijn beste vriend Rohit (Soman 
Milind) die ook zijn rechtskundige 
adviseur is vecht het geval voor 
Avinash. Naar gelang de tijd 
verstrekt, vindt Avinash zich meer 
en meer opgesloten in dit geval. 
Avinash’s stille minnares (Gul 
Panag)staat achter hem. Wat is de 
waarheid? Heeft Avinash werkelijk 
zijn vrouw vermoord? Hoe bewijst 
Avinash zijn onschuld?

Daar gaat Jurm allemaal over.

Top 10 Films

Nr. Film Naam Starring

1 Veer-Zaara SRK, Rani, Preity
2 Dhoom Abhishek Bachchan, John Abraham
3 Mujhse Shaadi Karogi Salman Khan, Akshay, Priyanka
4 Wajahhh Gracie Singh, Arbaaz Khan
5 Fida Kareena, Fardeen, Shahid Kapoor
6 Lakshya Hrithik Roshan, Preity Zinta
7 Kyon Ho Gaya Na Amitabh, Aishwariya, Vivek
8 Julie Neha Dhupia, Priyanshu
9 Tumsa Nahin Dekha Diya Mirza, Imraan Hashmi
10 Naach Abhishek Bachchan, Antra

Top 10 films is mede mogelijk gemaakt door HINDIWOOD.COM
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Naam: Shah Rukh Khan
Geboorte datum: 2 November, 1965
Geboorte plaats: New Delhi, India
Religie: Islam (Muslim)
Burgerlijke Staat: Getrouwd
Echtgenote: Gauri Chibber/Khan
Kinderen: Shahrukh houdt van kinderen. Hij 
heeft een zoon en dochter.
Vader: Taj Khan-Overleden in  1981 aan kanker
Vaders beroep: Advocaat en vrijheids strijder
Moeder: Overleden in 1991 terwijl Shah Rukh naar buiten ging haar 
medicijn te halen
Moeders beroep: Sociale werker
Zuster: Shehnaz Lalarukh
Pet: Chewbecca ( een hond)
Adres: 603, Amrit Bandra(west), Mumbai 400050, INDIA.
Email: dreamzandfilms@hotmail.com
Hobby’s & Interesse: Computer spelletjes spleen en acteren.
Favoriete Film: Zijn favotiete film waarin hij heeft geacteerd is ‘Kabhi 
haan kabhi naan’. 
Favoriete eten: Tandoori kip
Favoriete drank : Pepsi Cola
Favoriete acteurs: Amitabh Bachchan, Dilip Kumar, Rishi Kapoor, Amir 
Khan, Akshay Kumar
Favoriete mede acteurs: Sanjay Dutt, Anil Kapoor, Jackie Shroff and 
Salman Khan.
Favoriete mede actrices: Juhi Chawla, Madhuri Dixit, and Kajol.
Als hij ooit sterft en herboren wordt,als wat of wie wilt hij dan 
terugkomen? Als Guari, en een man hebben als Shah Rukh Khan
Wanneer en waar is hij de gelukkigste?
In zijn computer kamer en slaapkamer. Hij voelt zich gelukkig in beide 
ruimten. Hij vindt het ook gezellig als hij in bed ligt en samen met Gauri 
zit te praten.

Star Profile
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Songtekst

Titel: Tere Liye, Tere Liye
Hindi Film/Album Naam: VEER-ZAARA 
Zanger(es): ROOP KUMAR RATHOD & LATA MANGESHKAR 

Tere liye, ham hain jiye, honton ko siye
Tere liye, ham hain jiye, har aansoo piye
Dil mein magar, jalte rahe, chaahat ke diye
Tere liye, tere liye
Tere liye, ham hain jiye, har aansoo piye
Tere liye, ham hain jiye, honton ko siye
Dil mein magar, jalte rahe, chaahat ke diye
Tere liye, tere liye

Aa......
Zindagi, le ke aayi hai, beete dinon ki kitaab (x2)
Ghere hain, ab hamein, yaadein be-hisaab
Bin poochhe, mile mujhe, kitne saare jawaab
Chaaha tha kya, paaya hai kya, hamne dekhiye
Dil mein magar, jalte rahe, chaahat ke diye
Tere liye, tere liye

Kya kahoon, duniya ne kiya, mujh se kaisa bair -2
Hukam tha, main jiyun, lekin tere baghair
Naadaan hai woh, kehte hain jo, mere liye tum ho ghair
Kitne sitam, hampe sanam, logon ne kiye
Dil mein magar, jalte rahe, chaahat ke diye
Tere liye, tere liye
Tere liye, ham hain jiye, honton ko siye
Tere liye, ham hain jiye, har aansoo piye
Dil mein magar, jalte rahe, chaahat ke diye
Tere liye, tere liye
Tere liye (x4)

c

c

c
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Muziek Recentie

Rog
Muziek Director: M.M. Kreem

Over het alge-
meen is “Rog” 
een rustig album, 
maar ja, wat kun 
je dan ook ver-
wachten van een 
film die gemaakt 

is door Pooja Bhatt. Ja, je raadt 
het, lekkere sensuele liedjes. het 
album opent met een uitstekende 
soundtrack, genaamd “Meine Dil Se 
Kaha” gezongen door K.K.

Wat het lied “Khoobsurat” betreft is 
dit ook apart in zijn soort.
Als je lekker wilt genieten van rust 
en sensualiteit dan is Rog een must. 
Lekkere gevoelsmuziek.

Tracks:
1. Maine Dil Se Kaha - K.K
2. Tere Is Jahan Mein - K.K
3. Khoobsurat - Udit Narayan
4. Guzar Na Jaye - K.K
5. Sufani
6. Khoobsurat - Part 2 - Kreem
7. Guzar Na Jaye - Shreya Ghosal
8. Rog Theme - Instrumental

Waardering: 7

Bewaafa
Muziek Director: Nadeem Sharavan

Het album bevat verschillende 
muziekstijlen. Als je de eerste 2 
liedjes, “ Ek Dilruba hai” en “Pyaar 
Ka Anjaam” luistert heb je geen zin 
om verder te luisteren. Maar bij het 
derde liedje “Kaise Piya Se” gezon-
gen door Lata Mangeshkar geeft 
het je spirit om verder te luisteren. 
Wat kun je zeggen van de stem van 
Lata Mangeshkar? Het is gewoon 
goed. Abhijeet die het lied “ Ishq 
Chupta Nahin” zingt heeft deze heel 
prachtig gezongen. Lekker rustige 

muziek. Voor de rest is het album 
niet echt bijzonder.

Tracks:
1. Ek Dilruba Hai - Udit Narayan
2. Pyaar Ka Anjaam - Kumar Sanu
3. Kaise Piya Se - Lata Mangeshkar
4. Ishq Chupta Nahin - Abhijeet
5. Kehta Hai Kabutar - Asha Bhosle
6. Pyaar Ki Raahein - Shaan
7. Ek Bewafaa Hai - Sonu Nigam
8. Teri Yaad - Ghulam Ali
9. Kaise Piya Se 
- Instrumental
10. Drum Beat

Waardering: 6
13



Top 10 Muziek
Nr. Titel Film naam

1 Aankhen Bandh Karke Aitraaz
2 Dil Ne Jise Apnaa Kaha Dil Ne Jise Apnaa Kaha
3 Do Pal Veer Zaara
4 Yeh Jo Desh Hai Tera Swades
5 Chali Aa Ab Tumhare Hawale Watan Sathiyo
6 Chillake Chillake Chehraa
7 Saaki Musafir
8 Aawo na Kyun Ho Gaya Nah
9 Aye Khuda Madhoshi
10 Berang Zindagi Naach

Top 10 muziek is mede mogelijk gemaakt door HINDIWOOD.COM

Shabd

Muziek Director: Vishal & Shekhar
Het album Shabd bevat lekkere 
swingende muziekstijlen. Bij de 
eerste track begint er een energie in 
je vrij te komen. Een lekkere aan-
stootgevende soundtrack voor een 
dansje. “Sholon Se” gezongen door 
Vishal en Sunidhi Chauhan maakt 
je dag zeker tot een pleziertje. 
De componist heeft het geweldig 
gedaan. Heerlijke merenque om te 
swingen. Ook Sonu Nigam brengt 
zijn zingende stem naar voren in 
“khoya Khoya Sa” samen met 
Sunidhi Chauhan. Tevens is Sanjay 
Dutt te horen in de liederen “Khoya 

Khoya Sa” en “Bolo To”. Overigens 
is het album Fantastisch!

Tracks:
1. Sholon se - Sunidhi & Vishal
2. Khoya khoya - Sonu & Sunidhi
3. Bolo To - Shreya & Sonu
4. Chahaton Ka Silsila - Kumar S.
5. Mat Jaa - Sukhwinder Singh
6. Khoobsurat - Part 2 - Kreem
7. Sholon Si Remix
8. Chahaton Ka Silsila - Udit N.
9. Mat Jaa (Remix)

10. The Theme Of 
Shabd

Waardering: 9
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Verjaardagen 

Jackie Shroff
1 februari

Waheeda Rahman
3 februari

Urmila Matondkar
4 februari

Abhishek Bachchan
5 februari

Jagjit Singh
8 februari

Amrita Singh
9 februari

Pran
12 februari

Randhir Kapoor
15 februari

Ayub Khan
23 februari

Pooja Bhatt
24 februari

Danny Denzongpa
25 februari
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Horoscoop 
Ram
Ram begint het nieuwe jaar met veel energie 
en frisse moed. Een eventuele kater van de 
jaarswisseling is snel overwonnen, want de 
gezondheid van Ram is nu stralend. Ram bruist 
van de nieuwe plannen voor 2005 en wil direct 
aan de slag.

Stier
Stier is deze week maand stressgevoelig en steekt 
niet helemaal lekker in zijn vel. Stier heeft het 
wel druk, maar maakt zich óók heel druk. Stier 
blijft maar het gevoel houden dat men hem niet 
begrijpt.

Tweelingen
Tweelingen begint het nieuwe jaar lekker actief en 
met volop babbels. Dat kan soms een beetje teveel 
zijn in de ogen van de omgeving, dus bedenk dat 
kwaliteit nu belangrijker is dan kwantiteit!

Kreeft
Kreeft kan zijn energie het beste steken in huis 
en tuin. Januari kan een aanleiding geven om de 
woonomgeving eens stevig aan te pakken. Het 
zit allemaal mee en daarom kan in korte tijd veel 
gerealiseerd worden.

Leeuw
Leeuw is in een hele goede bui en dat laat Leeuw 
duidelijk merken door een speels gedrag en de 
lust om eens lekker te feesten. Sommige mensen 
hebben in januari genoeg gefeest, maar Leeuw 
kan gerust blíjven genieten.

Maagd
Er kan bij Maagd wat onenigheid optreden met 
gezin, partner of familie. Vrij direct wordt er van 
alles uitgesproken en daar schrikt Maagd van. 
Maar toch kan het best even goed zijn een frisse 
wind te laten waaien en dit gebeurt nu op deze 
wijze.

Weegschaal
Het is voor Weegschaal tijd om het huis eens 
aardig op zijn kop te zetten. Weegschaal wil een 
ander interieur met wat spetterende kleuren. De 
afgelopen feestdagen zijn inspirerend geweest 
om alles eens te gaan veranderen.

Schorpioen
Schorpioen maakt zich druk over geldzaken, 
want er zijn vele mooie plannen. De vraag 
doemt echter op of zij wel te betalen zijn. Neem 
deze maand nog geen beslissing, want er kan 
van alles veranderen.

Boogschutter
Boogschutter heeft zich voorgenomen om alle 
goede voornemens eens direct om te zetten 
in daden. Dit kan anderen nogal overvallen. 
Boogschutter bruist en daarom is het een goede 
maand voor een skivakantie.

Steenbok
Voor Steenbok speelt de relatie al een tijd 
een hoofdrol in het leven. De eerste helft van 
2005 zal duidelijk maken wat Steenbok met 
deze relatie moet. Zo langzamerhand worden 
keuzes duidelijk en dat kan betekenen dat zowel 
in vriendschap als in de relatie met familie 
en partner knopen worden doorgehakt en 
processen worden afgerond.

Waterman
Waterman heeft zin om met vrienden op pad 
te gaan. Ga eens lekker de natuur in om al die 
december-vetrandjes gauw kwijt te raken. Het is 
een prima tijd om te beginnen met een nieuwe 
studie of cursus.

Vissen
Iedereen om Vissen heen lijkt succesvol en 
bezig. Vissen staat overal buiten voor zijn 
gevoel en kruipt daardoor in zijn schulp. 
Bedenk dat het nu eenmaal wel eens tegen zit 
in het leven, maar achter de wolken schijnt 
tenslotte altijd de zon!
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Andwoordformulier

Vraag 1 ....     Vraag 2 ....

Vraag 3 ....     Vraag 4 ....

Naam:            ............................                      Aan Bollywood Spice
Adres:            ............................                      Donge 8
Postcode:       ............................                      1703 LH Heerhugowaard
Woonplaats:   ............................

Prijsvraag

1. In de film “Mujhse Shaadi Karogi” 
trouwt Priyanka Chopra uiteindelijk met:

a. Salman Khan
b. Akshay Kumar
c. Niemand

2. Veer-Zaara is een film van de genre

a. Romantiek
b. Actie
c. Comedy

3. Welke acteur heeft gespeeld in de films 
“Phir Milenge”, “Dil Ne Jise Apna Kaha” 
en “Shaadi Karke Kaha Phas Gaya Yaar” 
?

a. Akshay Kumar
b. Shah Rukh
c. Salman Khan

4 De director van “Hulchul” is

a. Priyadarshan
b. Gautam Adhikari
c. Rituparna Ghosh

voldoende
frankeren

Beantwoord de vragen en stuur het 
antwoordformulier op.

Indien je alle vragen juist hebt 
beantwoord maak je kans op het 
onderstaande DVD-pakket: 
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HumTum Strip

HINDIWOOD E-shop

De grootste HINDI-DVD WEBWINKEL van Nederland
  Surf naar:

WWW.HINDIWOOD.COM
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Puzzel

Raveena
Shilpa Shetty
Karishma
Kareena
Twinkle
Rinke

Madhuri
Aishwariya
Sushmita
Kajol
Namrata
Urmila

Rekha
Dimple Kapadia
Tabu
Sonali Bendre
Juhi Chawla
Hema Malini

Sri Devi

19



Uw Hindoestaanse Portal

Live Radio, DVD-Winkel, Vraag en Aanbod, Bollywood, Top 10 
charts, Party’s, Nieuws uit Suriname, Downloads, Horoscoop, 
Muziek, Films, Eten & Drinken, SMS, Sanyukta, Ringtones, 

Wallpapers, E-Cards, en nog veel meer.

Wil je het ook beleven? Surf dan naar

www.hindiwood.com


