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People’s Choice Award  Toronto, 6 Bafta- en 7 Oscarnominaties  

Kenneth Branagh, vooral bekend om zijn filmadaptaties van 
Shakespeares werk, graaft voor ‘Belfast’ in zijn eigen jeugd. We 
volgen het leven van de 9-jarige Buddy die opgroeit in het Noord-
Ierland van eind jaren ‘60. Buddy’s familie is protestant en behoort 
toe tot de werkende klasse. Zijn ‘Pa’ (Jamie Dornan, ‘50 Shades of 
Grey’) gaat klussen in Engeland om zijn schulden af te betalen en 
zijn familie te onderhouden. Buddy wordt dus vooral opgevoed door 
zijn ‘Ma’ (Caitriona Balfe, bekend van de serie ‘Outlander’) en 
inwonende grootouders (Ciarán Hinds en Judi Dench, 86 op het 
moment van de opnames).  

Buddy speelt ook op straat met zijn (katholieke) vriendjes en lijkt 
zich weinig bewust van de spanningen tussen katholieken en 
protestanten. Dan beginnen echter de ‘Troubles’. Het geweld laait op 
in Belfast, barricades worden opgeworpen en slogans als ‘Catholics 
out!’ worden geschreeuwd.  

Wanneer een bendeleider Pa vraagt om deel te nemen aan de acties, weigert hij. De familie 
moet echter vergeldingsacties vrezen. De jonge Buddy en zijn oudere broer worden opgezweept 
om deel te nemen aan protesten en plunderingen. De situatie wordt steeds riskanter en Pa 
overweegt te emigreren, om zijn familie in veiligheid te brengen en zijn zonen een betere 
toekomst te geven. Ma en Buddy willen hun vertrouwde omgeving echter niet verlaten…  

Van Morrison zingt enkele klassiekers en een nieuw nummer voor deze film. De  vertolkingen 
zijn ronduit schitterend. In zwart-wit beleven we het Noord-Ierse conflict, maar vooral ook de 
kindertijd van Buddy, heel naturel gespeeld door Jude Hill. In muziek en films kan de familie 
even ontsnappen aan de werkelijkheid. Ondanks de beladen thematiek is dit een feelgoodmovie 
over een warme familie.  

Branagh’s persoonlijke en politieke coming- of-agefilm.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 28 APRIL 2022 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Kenneth Branagh     
Scenario            Kenneth Branagh  
Fotografie           Haris Zambarloukos                  
Muziek  Van Morrison         
Cast                    Jamie Dornan, Jude Hill, Caitriona Balfe, Judi Dench 
Duur                     97 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2021   Verenigd Koninkrijk 
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