
GOOD LUCK TO YOU, LEO GRANDE 
4 Nominaties voor British Independent Awards 2022 

De debuutfilm ‘52 Tuesdays’ van Sophie Hyde, een Australische 
filmregisseur, was in 2013  direct een voltreffer met meerdere 
nominaties en prijzen op grote festivals.  Haar Sundance-hit ‘Animals’ 
veroverde menig filmhart, maar misschien doet ‘Good Luck to You, 
Leo Grande’ dit nog meer, mede dankzij het scenario van de Britse 
comedian Katy Brand. 

De 55-jarige weduwe Nancy Stokes beseft dat ze na decennialang in 
de pas te lopen met -huisje, tuintje, kind, job- eigenlijk nooit de 
mysteries van haar eigen lichaam heeft ontdekt.  Nancy en haar 
echtgenoot hadden tijdens hun 31 jaar passieloos huwelijk geen 
boeiend seksleven. Genot heeft zij altijd gefaket en nu beslist ze daar 
komaf mee te maken. Ergens in een zielloos hotel regelt ze een 
afspraak met Leo Grande, een jonge sexy sekswerker ( Daryl Mc 
Cornack). Ze hebben een klik maar als voormalige godsdienstlerares 
en product van haar opvoeding is zij heel onzeker en verlegen. Leo 

probeert Nancy op haar gemak te stellen. Zij heeft een bucketlijst van seksuele activiteiten die 
ze wil afwerken.  Samen gaan ze op ontdekking naar voldoening en lichamelijk genot, 
gaandeweg krijgt Nancy meer seksuele zelfzekerheid.   

Toch is ‘Good Luck to You, Leo Grande’ niet per se een film over seks en een climax bereiken. 
Het is een verhaal over verlangen, kwetsbaarheid, macht, het ontdekken van je identiteit, 
zonder expliciete seksscènes. Nancy wordt vertolkt door tweevoudig Oscarwinnares Emma 
Thompson, die we kennen als Nanny McFee en van glansrollen in ‘Love, Actually’, ‘Remains of 
the Day’, ‘Sense en Sensibility’ en ‘Winter Guest’. Deze rol noemt ze de meest intieme en 
moeilijkste in haar carrière. Het laatste shot is nu al legendarisch: een 62-jarige vrouw die naakt 
voor de spiegel staat en tevreden is met wat ze ziet.  

Taboedoorbrekende tragikomedie met pittige dialogen.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DONDERDAG 12 JANUARI 2023 17:45 & 20:15

INFO 
Regie             Sophie Hyde          
Scenario            Katy Brand     
Fotografie            Bryan Mason                        
Muziek                 Stephen Rennicks  
Cast   Emma Thompson, Daryl McCormack, Isabella Laughland      
Duur                 97 min 
Taal   Engels / Nederlands en Frans ondertiteld 
2022                    Verenigd Koninkrijk 
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