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Het gelijknamige amateurkoor van zeelui uit Port Isaac, Cornwall, werd in 
2010 eerder toevallig ontdekt. Een muziekproducent uit Londen ziet en 
hoort hen op de kade shanty’s zingen. Hij is onder de indruk van de 
traditionele zeemansliederen en weet de zingende zeebonken te strikken 
voor een platendeal. De beloofde grote doorbraak komt er, de tv-
optredens en de bestorming van de hitlijsten volgen. 

De scenaristen hebben samen met regisseur Chris Foggin de film hierop 
losjes gebaseerd. Muziekproducent Danny (heerlijke Daniel Mays) woont 
alleen in een kille luxeflat in Londen. Bij toeval belandt hij op een 
vrijgezellenfeest van een van zijn collega’s in Port Isaac, thuishaven van 
de eigenwijze Fisherman’s Friends. Onder de indruk van hun gezang, wil 
hij meteen een platendeal sluiten met Jim (James Purefoy), Jago (David 

Hayman) en Leadville (Dave Johns). Danny is te gast in de B&B van Jims dochter, de 
alleenstaande moeder Alwyn (Tuppence Middleton). Wanneer zij hem wekt door hem een glas 
water in het gezicht te gooien, valt hij voor haar als een baksteen.  

Door hun onbevangenheid en hun oprechte karakter, leert Danny wat écht belangrijk is in het 
leven: gemeenschapszin en passie, boven geld en roem. Respect daarvoor bewijst de filmmaker 
door alle bandleden een cameo te geven en de film op te dragen aan twee tragisch omgekomen 
vrienden. 
Een prijs voor fijngevoeligheid zal de film nooit krijgen. De shanty’s zijn al eens vuilgebekt en 
vrouwonvriendelijk, maar daarom zijn ze niet minder aanstekelijk. De zeebonken halen de buit 
binnen en vrouwen plooien de was en tappen bier. Outsiders worden gewantrouwd en al eens 
uitgelachen, hoewel ze daar soms zelf  aanleiding toe geven.  

Authentieke, muzikale feelgoodfilm.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG  21 NOVEMBER 2019 17:45 & 20:15

INFO 
Regie    Chris Foggin 
Scenario                    Piers Ashworth, Meg Leonard, Nick Moorcroft 
Fotografie                     Simon Tindall                              
Muziek                           Rupert Christie 
Cast                               James Purefoy, Meadow Nobrega, David Hayman 
Duur                              112 min 
Taal                                Engels / Nederlands en Frans ondertiteld  
2019                              Verenigd Koninkrijk 


