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Beste filmvrienden, 

Wij willen bij het begin van het nieuwe jaar eerst en vooral onze trouwe leden bedanken, die 
massaal naar de voorstellingen blijven komen ondanks het soms stormachtige weer op een aantal 
donderdagen. Ook willen we de filmverdelers, Kinepolis en hun medewerkers bedanken voor de goede 
samenwerking en de geleverde inspanningen om de gevraagde films vlug te verkrijgen en ze in de 
beste omstandigheden kunnen bekijken. 

Voor onze leden hebben we goed nieuws. Vanaf januari geniet u met uw lidkaart van Filmclub 62 
een korting van 1 euro op de algemene toegangsprijs bij Kinepolis. Deze korting is evenwel niet te 
cumuleren met andere kortingen. 

In dit nummer brengen we uiteraard onze programmatie voor de maanden januari en februari. 
De feestdagen liggen intussen achter ons, maar we willen ook even terugblikken op de voorbije 
maanden.. Een aantal van de vertoonde films werden door de recensenten uitgeroepen tot de beste 
van het voorbije jaar. Zo noemde Jan Temmerman in De Morgen Le passé, The Master en La Grande 
Bellezza zijn top-drie van het voorbije jaar. Het festival van Berlijn sloot het jaar af met bijzondere 
onderscheidingen voor La Grande Bellezza, Oh Boy (21 januari), een scenariovermelding voor François 
Ozon, de documentaire ‘The Act of Killing’ en de Belgische kortfilm ‘Dood van een Schaduw’ van Tom 
Van Avermaet. Al deze films zaten in ons voorbije programma. Maar ook het aanbod voor de komende 
periode is veelbelovend… 

Voor 2014 wensen we iedereen een goede gezondheid, weinig zorgen en vooral een jaar met 
ijzersterke films... doe nu maar de lichten uit. 

Het bestuur

Info www.delijn.be - 070 220 200
¤ 0,30/min
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      THE IMMIGRANT
Nominatie “Gouden Palm”- Cannes 2013

In “The Immigrant “ volgen we twee Poolse weeszussen 
die in 1921 met de boot net in de VS zijn geland en allebei 
dreigen te worden teruggestuurd onder valse redenen. Terwijl 
Emma voor tuberculose moet worden verzorgd, krijgt Ewa 
(Marion Cotillard) onderdak bij een heerschap, Bruno Weiss 
(Joaquin Phoenix) die een nogal louche variététheater runt. 
Weiss is ook immigrant, zonder accent en dat helpt soms. In 
sommige opzichten zijn Bruno’s bedoelingen eerlijk, maar 
dat weerhoudt hem niet om Ewa te behandelen als een 
prostituee. Ewa komt in een wereldje terecht waarin ze haar 
eigenheid dreigt te verliezen. Ze is niet gek en ze houdt haar 
doel steeds voor ogen: geld verdienen om haar zieke zus 
uit “Ellis Island Infirmary” te krijgen. Wanneer Bruno’s neef, 
Orlando -the Magician- komt opdagen, verandert er veel. Ook 
hij heeft een oogje op Ewa. Dat is het keerpunt in de film. 
Laat Ewa zich betoveren door een goochelaar die verliefd is 
op haar en haar wil redden uit de klauwen van Bruno?

Het morele misdaad- en strafverhaal bevat de nodige melodramatische scènes, maar regisseur 
James Gray toont zich hierin allergisch voor makkelijke ironie en een gebrek aan engagement. 
Samen met topcameraman Darius Khondji flits je terug naar de donkere ”not so roaring twenties” 
met prachtige cinematografie en decors. Gray stuwt zijn personages langzaam maar gedecideerd 
in de richting van een fatalistische climax. Zijn vijfde langspeelfilm is wel degelijk een prachtig 
in breedbeeld gezet en deugddoend klassiek drama waarin hij zijn stokpaardjes - rivaliserende 
familieleden, schuld en boete, New York, misdaad en corruptie -  in volle galop berijdt!!

Een ingetogen melodrama met grote emoties.

info

Regie James Grey
Scenario          James Grey, Ric Menello
Fotografie        Darius Khondji
Muziek            Christopher Spelman
Cast                  Marion Cotillard, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner
Duur                 120 min.
2013                 VS

Donderdag 9 januari 2014 | 17:45 & 20:15
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Deze film werd oorspronkelijk geprogrammeerd op 14 november, maar was in laatste instantie door een 
technisch probleem niet beschikbaar en werd vervangen door “Philomena” van Stephen Frears. Deze film 
scoorde trouwens met een uitzonderlijk goede poll. Leden die zich voor de voorstelling in november aanboden 
en “The Immigrant” dienden te missen, hebben op vertoon van hun lidkaart en toen ontvangen bewijs gratis 
toegang.



      LIKE FATHER, LIKE SON
Prijs van de Jury Filmfestival Cannes 2013 

Workaholic Nonomiya Ryota heeft veel te weinig tijd voor zijn 
vrouw Midori en hun zoontje Keita. Hij herkent zichzelf niet 
in zijn kind, maar de drie zijn op een bepaalde manier wel 
tevreden met elkaar. De kleine, rake observaties die de Japanse 
meesterregisseur Hirokazu Kore-eda van deze familie maakt, 
zijn al voldoende materiaal voor een teder gezinsdrama.
Wanneer de Nonomiya’s via een onverwacht telefoontje 
uit de kraamkliniek vernemen dat de nu zesjarige Keita bij 
de geboorte verwisseld werd met Ryusei, een baby uit een 
arbeidersgezin,wordt hun leven onderuit gehaald. Na grote 
verbazing, woede en onbegrip maken de twee families – 
noodgedwongen- kennis met elkaar en vooral met elkaars 
kinderen. Vooral de tegenstellingen tussen beide vaders 
kunnen niet groter zijn.
Kan Keita aarden in het vrolijk chaotische arbeidersgezin 
van lampenverkoper Yukari en zijn vrouw Yudai? Wat moet 
Ryusei met een vader die nooit thuis is? Ryota hoopt alvast 
van Ryusei de zoon te maken die hij eigenlijk had gewild.

Kore-eda (‘Nobody Knows’ uit 2004 en ‘I Wish’ uit 2011) werpt interessante vragen op over 
ouderschap en vaderlijke liefde, beheerst de verwikkelingen en doseert ze goed,wars van plat 
sentiment, met een gepaste glimlach in een integere regie.

Hartverwarmend, minimalistisch pareltje van de Japanse grootmeester

info

Regie  Hirokazu Kore-eda
Scenario  Hirokazu Kore-eda
Fotografie  Mikiya Takimoto
Muziek  Shin Yasui
Cast  Masaharu Fukuyama, Machiko Ono, Yôko Maki, Rirû Furankî 
Duur  120 min
2013  Japan

Donderdag 16 januari 2014 | 17:45 & 20:15 
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      OH BOY            
European Discovery-Prix Fippresci 2013

Niko is bijna 30, ziet er goed uit, maar heeft nog absoluut 
niets met zijn leven gedaan. Op zekere morgen komt alles 
echter in een stroomversnelling: vriendin, vader, geld, 
studie… zelfs een kopje koffie bestellen, alles lijkt onmogelijk 
geworden in het vriendelijke Berlijn.
Vanaf de proloog, waarin Niko zijn lief dumpt, over de 
scène met zijn eenzame buurman, tot het toevallige 
weerzien met het voormalige dikkerdje van zijn klas 
druipen de herkenbaarheid en oprechtheid er in dikke 
geuten af. Dit dankzij de trefzekere montage, het spontane 
spel van de (relatief) onbekende cast en de contrastrijke 
zwart-witfotografie van cameraman Philipp Kirsamer, die 
een poëtische voile over de schijnbaar banale Berlijnse 
gebeurtenissen drapeert.
Het begin met de witte letters in italic tegen een zwarte 
achtergrond, de jazzy deuntjes waarmee Niko van de ene 
grappige dialoog naar het andere gênante moment glijdt en 

de sfeervolle intermezzo’s met zwart-witte grootstadbeelden van gebouwen, trams, straatlantaarns 
en met graffiti bespoten muren: het verhaal speelt zich duidelijk af in een met melancholie 
besprenkeld Berlijn.
Voor Niko( rol van Tom Shilling,Duitse televisiester en publiekslieveling) is de dag die ‘Oh Boy’ laat 
zien een gigantische pechdag, een opeenstapeling van hindernissen en struikelpartijen. Voor de 
kijker is het echter een plezierig schouwspel, alsof de arme antiheld anderhalf uur lang uitglijdt over 
een onzichtbare bananenschil. Deze tragikomedie is een portret van een jongeman op de rand van 
de volwassenheid, op soepele wijze geholpen door de jazzy soundtrack. Regisseur-scenarist Jan Ole 
Gerster kreeg dan ook voor zijn film in december terecht de prijs van de Europese Film Academie  voor 
het beste debuut.

Een ode aan Berlijn,haar bewoners en haar verleden!

info

Regie Jan Ole Gerster
Scenario          Jan Ole Gerster
Fotografie        Philippe Kirsamer
Muziek            The Major Miners, Cherilyn Mac Neal
Cast                  Tom Shilling, Marc Hosemann, Frederike Kempter
Duur                 83 min.
2012                 Duitsland

Dinsdag 21 januari 2014 | enkel om 20:15
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      L’INCONNU DU LAC
Queer Palm(*) festival Cannes 2013

“L’inconnu du lac” is een regelrechte Hitchcockiaanse 
gay-mystery thriller die zich volledig afspeelt op het Franse 
platteland. In deze afgezonderde oase komen nieuwsgierige 
mannen samen om te zonnebaden en geheime afspraakjes 
te maken, zoals de knappe Franck die zijn oog heeft laten 
vallen op de mysterieuze en flamboyante Michel die echter 
niet vrij blijkt te zijn. Op een avond ziet Franck hoe Michel 
zijn geliefde met opzet verdrinkt maar hij denkt er niet aan 
om het voorval aan de autoriteiten te melden. Hij houdt 
de moord voor zich en raakt gefascineerd door het hele 
gebeuren in deze schijnbaar idyllische omgeving.  
Deze eersterangsprent met een verrukkelijke fotografie 
neemt al vanaf de eerste minuten bezit van de toeschouwer. 
De geheimzinnige en dromerige sfeer waarin het hele 
verhaal blijft hangen, mede versterkt door de natuurlijke 
omgeving van de plaats delict tilt “L’inconnu du lac” 
ontegensprekelijk de hoogte in.

Niet te missen hoogstaande, broeierige en complexe homo-erotische whodunnit 

info
Regie Alain Guiraudie  
Scenario Alain Guiraudie  
Fotografie Claire Mathon 
Cast  Christophe Paou, Pierre 

Deladonchamps, Patrick 
d’Assumçao 

Geluid Philippe Grivel en Nathalie Vidal 
Duur 100 min
2013 Frankrijk

(*)  De Queer Palm bekroont een film die een 
positieve bijdrage levert aan de internationale 
beeldvorming van holebi’s.
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Donderdag 23 januari 2014 | 17:45 & 20:15

Uit de oude doos
Op de foto, genomen in mei 1940, zien we de gebombardeerde cinema Forum 
in de Vlaanderenstraat  (op de plaats van de huidige Casa). De oude cinema 
Forum was ondergebracht in een gedeelte van het oude “Grand Hôtel Fontaine” 
dat tijdens WO I zwaar beschadigd werd. In de jaren ’20 werden de resterende 
gebouwen van het hotel in 3 loten verdeeld en openbaar verkocht. Één van die 
loten werd als cinema ingericht met een ingang zowel in de Vlaanderenstraat 
als de Langestraat.  De Forum opende de deuren op 19 april 1924 met de 
film “Merry Go Round” met begeleiding van het orkest van Marco Foscolo. In 1934 wordt er in het 
gebouw een tweede cinema geïntegreerd, genaamd “Studiac”, dat zich toelegde op het vertonen 
van bioscoopjournaals, documentaires en tekenfilms. Bij het bombardement van 1940 werd de 
Studiac volledig vernield, evenals de inkomhal van de Forum. De eigenlijke zaal van de Forum bleef 
wonderwel gespaard en gedurende de verdere oorlogstijd bleef ze operationeel maar dan alleen 
toegankelijk via de ingang in de Langestraat. In 1946 krijgt de Forum een nieuwe voorgevel in de 
Vlaanderenstraat. (JG)



      OMAR 
Prijs van de jury - Un certain regard -   
Cannes 2013 en Winnaar Filmfestival Gent 2013

Acht jaar na” Paradise Now” keert de Nederlands- 
Palestijnse cineast Hany  Abu-Assad met “Omar” terug 
naar de streek en de thematiek van zijn analyse van het 
zelfmoordterrorisme .
De jonge bakker Omar probeert bij zijn geliefde Nadia 
te komen. Daarvoor moet hij wel een steile hindernis 
nemen: de Israëlische afscheidingsmuur. Dat hij ook nog 
beschoten en openlijk vernederd wordt door Israëlische 
soldaten, neemt hij er graag bij. Stilaan wordt het pesten de 
voedingsbodem voor verzet en Omar pleegt met zijn twee 
boezemvrienden een eerste aanslag. Ze raken hierdoor in 
een spiraal van geweld en collaboratie en een huwelijk met 
Nadia lijkt veraf.Omar wordt opgepakt en weer vrijgelaten, 
op voorwaarde dat hij de man die tijdens de aanslag de 
trekker heeft overgehaald, binnen de maand uitlevert aan 
het Israëlische leger.

Eenmaal hij terug thuis is, raakt de relatie tussen de drie jeugdvrienden helemaal vertroebeld. Na een 
nieuwe, faliekant afgelopen aanslag beseffen ze dat een van hen een verraderlijke rat is. Het is triest 
om te zien hoe de Palestijnen onderling beginnen te ruziën, maar tegelijk toont de regisseur heel 
subtiel aan dat net de Israëlische officieren , die als demonische poppenspelers achter de schermen 
aan alle draden trekken, tweedracht zaaien in de Palestijnse rangen. Een loodzwaar politiek 
pamflet hoeft u evenwel niet te vrezen: de cineast zoomt niet zozeer in op de mechanieken van het 
Palestijns-Israëlische conflict, maar wel op de neergang van een vriendschap, de implosie van de 
liefde, het verlies van onschuld en de zoektocht naar de mol. Precies die laatste invalshoek maakt van 
“Omar” een goed vertolkte, op vlotte dialogen drijvende, aangrijpende thriller.

Een eerlijke film over fijne jonge mensen en hun gedrevenheid.

info

Regie Hanu Abu-Assad
Scenario Hanu Abu-Assad 
Fotografie Ehab Assal
Cast Samer Bisharat,Adam Bakri,Lyad Hoorani 
Duur 96 min
2013 Israël

Donderdag 30 januari 2014 | 17:45 & 20:15
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      INSIDE LLEwYN DAvIS 
Winnaar van de Grand Prix  
(zilveren palm), Cannes 2013 

Deze film van de broers Joel en Ethan Coen (‘No country 
for old men’, ‘The big Lebowsky’) is een wondermooie 
hommage aan een muzikant die alleen maar tegenslag 
kent. Lewyn Davis (personage gebaseerd op de 
folkmuzikant Dave van Ronk) is een getalenteerde Wannabe 
folkzanger die in de jaren zestig in New York de artistieke 
bohemienwijk Greenwich Village afschuimt in de hoop een 
solocarrière van de grond te krijgen. Iedereen beschouwt 
hem als een mislukkeling. Hij woont op de sofa’s van 
vrienden, moet zelf zijn plaat aan de man brengen, hij 
snakt naar erkenning, maar minacht zijn weinige fans en 
de meeste van zijn concurrenten. Soms krijgt hij wat werk 
toegeschoven van het duo Jim en Jean. Hij slaagt erin om de 
kat van een bevriend koppel te laten ontsnappen, wat hem 
een hele zoektocht oplevert. Hij lift met een jazzmuzikant 
naar Chicago voor een auditie. Dat levert niets op en hij 
belandt uiteindelijk terug in New York. 

De hoofdrol wordt gespeeld door Oscar Isaac. Hij heeft net als het personage dat hij vertolkt een 
carrière gehad met nogal wat ups en downs. In deze prent zingt en speelt hij zelf. De soundtrack is 
voor het grootste deel van de hand van muzieklegende T-Bone Burnett, een van de songs is van de 
hand van popidool Justin Timberlake, die in de prent “Jim” neerzet.

 Een film met meeslepende folksongs

info

Regie Joel en Ethan Coen
Scenario Joel en Ethan Coen
Cast Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake, John Goodman
Fotografie Bruno Delbonnel
Muziek T-Bone Burnett
Duur 105 min
2013 VS

Donderdag 6 februari 2014 | 17:45 & 20:15 
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      EAT SLEEP DIE  
Guldbagge Award Beste Zweedse Film 2012

Rasa (debuut van Nermina Lukac) is een potige, twintigjarige 
immigrante van Montenegrijnse afkomst. Om haar leven en 
dat van haar arbeidsongeschikte vader te bekostigen, vult 
ze in een killig Zweeds stadje aan de lopende band kratten 
met voorverpakte sla. Makkelijk is haar leven geenszins, ook 
omdat haar vader, die gebrekkig Zweeds spreekt, steeds de 
verkeerde dingen zegt tegen de dokter en daardoor zijn kans 
op een uitkering zorgwekkend verkleint. 
Wegens bezuinigingen verliest Rasa haar baan en gaat ze deel 
uitmaken van de ‘working poor’, die voor een luizenloontje 
allerlei luizenjobs moeten aannemen en bij elke poging om 
een uitkering aan te vragen, wandelen gestuurd worden als 
‘profiteurs’. Met een Arabisch klinkende naam is solliciteren 
een moeilijke onderneming, ook al woon je- zoals Rasa 
-sedert je eerste jaar in je ‘nieuwe land’, in casu Zweden.
“Eat Sleep Die” laat de (keerzijde van de) zoektocht naar 
geluk zien. Niet alleen die van Rasa, maar op een impliciete 

manier vooral die van haar vader, die het zelfs in Noorwegen opnieuw probeert.
Vergelijkbaar met de rauwrealistische films van de Dardenne- broers is de film zeker, een afkooksel 
ervan evenwel niet. Dat hij volledig overtuigt, is vooral de verdienste van de hoofdrolspeelster 
Nermina Lukac. Regisseur Gabriela Pichler brengt het verhaal met een intense cameravoering en een 
sterke rolbezetting, zodat het gebrek aan originaliteit nooit echt stoort.

Sterk autobiografisch debuut

info

Regie Gabriela Pichler
Scenario Gabriela Pichler
Originele titel Äta sova dö
Fotografie Johan Lundborg
Cast Nermina Lukac, Milan Dragisic, Jonathan Lampinen, Peter Fält
Duur 104 min
2012 Zweden

Donderdag 13 februari 2014 | 17:45 & 20:15
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De film brengt het verhaal van vijf Palestijnse circusstudenten die hun 
weg zoeken in de dagelijkse gekheid die deze staat beheerst en brengt 
de harde realiteit van het gewone Palestijnse leven onder de Israëlische 
bezetting in beeld. De circusschool is een project van hoop, waarbij 
jongeren de kans krijgen om een positieve bijdrage te leveren aan een 
betere maatschappij.
“Upside Down” is van de 24-jarige Oostendse Lisa Tahon. Ze behaalde 
haar masterdiploma ‘televisie’ in 2012 aan het RITS. Tijdens een 

vier maand veldonderzoek ontmoette ze in Ramallah Karen Van Dijck, die zich als vrijwilliger voor The 
Palestinian Circus School inzet. Dit resulteerde in een verhaal over vijf Palestijnse jongeren en hun 
dromen. Het duo trok hiervoor doorheen het beloofde land om de boeiende kijk van de jongeren op hun 
“Upside Down”- wereld te illustreren.

       HOUSES wITH SMALL  
wINDOwS    

Deze kortfilm is een krachtig en toch ingetogen portret van een 
eremoord in het landelijke Koerdistan. De Belgisch- Koerdische 
regisseur Bülent Öztürk vertelt dit meeslepende verhaal om een 
goede reden. Elk jaar worden over de hele wereld 5.000 vrouwen 
het slachtoffer van eremoorden. De film behandelt dit emotionele 
onderwerp op een zeer ingetogen en toch poëtische manier. Öztürk 
werd geboren in 1975 in een klein dorpje in Zuidoost- Turkije. Sinds 
1995 woont hij in Antwerpen, studeerde in 2007 af aan het RITS. 

info

Regie Bülent Öztürk 
Scenario Bülent Öztürk & Mizgin Müjde Arslan 
Cast Mizgin Mujde Arslan, e.a.
Montage Bert Jacobs, Pieter Smet  
 & Jan Hameeuw

Producent Antoine Vermeesch & Hanne Phlypo 
Fotografie Hadewych Cocquyt 
Muziek Saïd Henareh
Duur 16 min
2013 België, Koerdistan

Dinsdag 18 februari 2014 | enkel om 20:15
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       UPSIDE DOwN

info
Regie Lisa Tahon 
Scenario Lisa Tahon, Karen Van Dijck 
Muziek  Bestaande muziek: ‘Beats antique’  

en ‘Peter, Paul and Mary’
Cast  Ibrahim Jamal Salfiti, Hazar Azzeh, 

Nafez Imad, Ruba and Rwaida Da’ana, 
Marwa Al Rifa’i.

Locatie West-Bank/Palestina
Genre Documentaire 
Duur 44 minuten
2013 België

Deze unieke filmavond start met de film ‘Houses with Small Windows’ en daarna volgt ‘Upside Down’ in 
aanwezigheid van de Oostendse cineaste gevolgd door een gesprek en debat. Die avond werken we samen 
met het Oostendse Palestina Comité (Amnesty International, Comité Ontwikkelingssamenwerking en 
Broederlijk delen).



      NYMPHOMANIAC – DEEL 1  

Twee jaar nadat hij uit het festival Cannes werd gezet met 
zijn prent “Melancholia”, is het Deense enfant terrible terug 
met de kronieken van een seksverslaafde. 

De film komt pas eind december uit in Denemarken en 
insiders beweren dat von Trier met ouder worden, niet milder 
is geworden. De prent duurt 240 min, en wordt gebracht als 
een ingekorte versie van de oorspronkelijke vijf en een half 
uur. Von Trier die een kleine oorlog uitvecht met de pers, in 
de nasleep met het Cannes-incident, laat verstaan dat hij de 
volledige versie voorbehoudt voor het Franse festival. 

‘Nymphomaniac’ is een wild en poëtisch verhaal over de 
seksuele reis die een vrouw maakt van haar geboorte tot 
ze 50 is. Het verhaal wordt verteld door de nymfomane Joe, 
vertolkt door Charlotte Gainsbourg. Uma Thurman, Stellan 
Skarsgård, Christian Slater, Willem Dafoe en een rits andere 
grote acteurs zitten mee in de cast. 

De film (zou) heel wat expliciete beelden bevatten en 
bepaalde verslaggevers doen de film nu al af als porno. Ook 
hebben de publicatie van posters van de 14 hoofdpersonages 
en een aantal clips als teaser reeds zoveel ophef gemaakt 
dat wij von Trier niet uit de weg kunnen gaan. 

Over de inhoud wordt er momenteel door de producent niet 
gecommuniceerd. Door deze nu al gecontesteerde prent te 
brengen geven ons volwassen publiek de kans om zelf een 
oordeel te vormen… 

Na het vastleggen van de film vernamen we dat de prent 
wordt opgesplitst in twee delen van elk circa 2 uur. Wij 
brengen hiervan dus deel 1. 

info

Regie Lars von Trier 
Scenario Lars von Trier 
Cast  Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Uma Thurman, Christian Slater, 

William Dafoe, Michael Pas, Lien Van de Kelder  
Fotografie Manuel Alberto Claro
Geluid Kristian Eidnes
Duur 120 min
2013 Frankrijk, België, Duitsland, Denemarken

Donderdag 20 februari | 17:45 & 20:15 
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      THE SELFISH GIANT 
Beste Europese film Cannes  2013

Donderdag 27 februari 2014 | 17:45 & 20:15

Met haar nieuwste film oogstte cineaste Clio Barnard bij 
de internationale pers unaniem lof en sleepte ze in Cannes 
het Europa Cinemas Label in de wacht. Hiermee bevestigt 
ze haar groeiende reputatie als een van de beste Britse 
regisseurs van het moment.
Het gelijknamige kortverhaal van Oscar Wilde, waarop de 
film losjes gebaseerd is, is Barnards perfecte alibi om een 
ontroerend en bikkelhard outsiderportret te verfilmen, 
waarin ze de brutaliteit van het dagelijkse leven in de 
Britse achterbuurten naar het witte doek omzet. Het 
door hoogspanningskabels gedomineerde Bradford is het 
postindustriële landschap waarin we Arbor en Swifty volgen. 
Beiden zijn door hun school geschorst en ondanks hun 
benarde situatie, raken ze onvoorwaardelijk bevriend. Met 
paard en kar trekken de twee rond en verzamelen ze afval 
en ijzerwaren, die ze inruilen voor een appel en een ei. Ze 
geraken al snel in de ban van de cynische ijzerhandelaar 

Kitten, die hen een baantje aanbiedt als jockey bij illegale paardenraces. Wanneer Arbor het criminele 
karakter van Kitten begint over te nemen, wordt het duo langzaamaan uit elkaar gedreven en stevent 
de film op een tragische climax af.

Met zijn pastorale landschappen en working classthema’s oogt “The Selfish Giant” schatplichtig aan 
de sociaal-realistische drama’s van eminente Britse collega’s als Ken Loach, Sean Meadows en Andrea 
Arnold. Een meesterzet bleek de casting van onervaren acteertalent: zowel de 13-jarige Connor 
Chapman (Arbor) als de 15-jarige Shaun Thomas (Swifty) slagen erin ongedwongen en energieke 
vertolkingen neer te zetten die nog lang blijven nazinderen.

Een poëtische en briljante fabel, 
een mijlpaal in de Britse filmgeschiedenis (The Daily Telegraph)
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