27 augustus 2019

Beste leden van de Filmkring,
Wat een enerverende zomer hebben we gehad: we tikten de 40 graden aan, we hebben stortbuien
over ons heen gehad, het terras van Natlab zat bommetje vol of bleef triestig leeg. De zomer blijft een
beetje rare tijd bij Natlab, waarin we ook heel erg uitkijken naar nieuwe filmtitels.
De eerste 'blockbuster' is inmiddels al in première gegaan: de nieuwe Tarantino (Once upon a time
in... Hollywood) zorgt deze weken voor gevulde zalen. Half september verwachten we de nieuwe film
van Pedro Almodovar. Ook die schijnt prachtig te worden.
Maar we kijken natuurlijk ook uit welke film de eerste Filmkringfilm van het jaar gaat worden. Dat moet
toch ook eentje zijn waar je blij van wordt. Komende maand zie je de heel erg Engelse film
Fisherman's Friend.
Niet die keelpastille, maar de kelen zullen in deze film toch goed gebruikt worden: een groep vissers
uit Cornwall bestormen onverwacht de Engelse hitparade.
Fisherman's Friends
Fisherman’s Friends is een hartverwarmende film
gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een
groep vissers uit Cornwall die met zijn
zeemansliederen onverwacht de hitlijsten van
Engeland bestormt.
Als de bijdehante Danny, een muziekproducent uit
Londen, met zijn collega’s in Port Isaac is voor een
vrijgezellenfeest, ziet hij de Fisherman’s Friends op
de kade zingen en wordt hij gegrepen door hun
optreden. Danny is vastberaden een platencontract
voor ze af te sluiten, maar deze vissers zijn behoorlijk eigenwijs. Door hun oprechte en onbevangen
karakter leert Danny wat uiteindelijk echt belangrijk is in het leven.
De filmkringdata van deze maand
Fisherman's Friends gaat op 10 oktober pas in première in de Nederlandse filmtheaters, maar
komende maand al bij de filmkring.
De film duurt 112 minuten.
Deze Filmkringfilm draait van 3 tot en met 27 september.
De data waarop de Filmkring het komende jaar plaatsvindt zijn te vinden via de volgende
link: natlab.nl/filmkringdata.

Voor opmerkingen, vragen over het programma of administratieve abonnementsvragen kan contact
worden opgenomen met Maryam Anema via het mailadres secretariaat@natlab.nl.
Geniet van weer een prachtige filmmaand!

