
THE CHILDREN ACT         Donderdag 22 november 2018                17:45 & 20:15 

Winnaar van een Prijs op het Internationaal Filmfestival van Noorwegen 2018. 

De nieuwe film van regisseur Richard Eyre ( 'Iris', 'Notes on a 
Scandal') is gebaseerd op de bestseller van Booker Prize 
winnaar Ian Mc Ewan die ook het scenario voor deze film 
schreef. 

Fiona Maye, een kinderloze advocate, moet de belangen van 
minderjarigen verdedigen. De hele dag door denkt ze aan 
niets anders dan aan de kinderen  voor wie ze het moet 
opnemen. Het zijn emotioneel harde en delicate beslissingen 
o.m. over de scheiding van een Siamese tweeling, waarbij 
het ene kind opgeofferd wordt om het andere te laten leven, 
… of de zaak van de 17-jarige Adam Henry ( Fionn 
Whitehead uit 'Dunkirk'). Als kankerpatiënt moet hij een 
levensreddende bloedtransfusie ondergaan, iets waar zijn 
ouders en hijzelf zich uit geloofsovertuiging hardnekkig tegen 
verzetten. Ze neemt de ongewone beslissing de jongen in 
het ziekenhuis te gaan ondervragen. Deze ontmoeting heeft 
verstrekkende gevolgen. Tezelfdertijd acht Fiona’s 

echtgenoot Jack het moment rijp hun huwelijk in vraag te stellen. Hij is het beu een 
tweederangsrol in haar leven te moeten spelen, ergens op de achtergrond van het 
gerechtelijke werk waar ze zo door geobsedeerd is. Hij kondigt haar aan dat hij een 
maîtresse wil nemen. 

Emma Thompsons subtiele en emotionele vertolking draagt de film en de statige decors van 
het historische Londen benadrukken het belang van haar beroep, dat zwaar clasht met haar 
persoonlijke verantwoordelijkheden. 
'The Children Act' is een volwassen drama waarin Fiona niet alleen probeert haar kinderloze 
relatie van 30 jaar in stand te houden, maar ook kampt met de spanningen tussen de wet en 
de geloofsovertuiging van het Jehovah-gezin. 

 

Een rechtbankthriller, een liefdesverhaal met stof tot discussie achteraf 

 

Info 
Regie       Richard Eyre 
Scenario     Ian Mc Ewan 
Fotografie                                         Andrew Dunn 
Muziek                                               Stephen Warbeck 
Cast                                                   Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead 
Duur                                                  105 min 
Taal                                                    Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2017                                                   Verenigd Koninkrijk 

 
 


