
 

Nieuws uit het donker 649 
Tussen het optuigen van de kerstboom en het decoreren van de benedenverdieping door 
wordt ook even de tijd genomen om u bij te praten over teen en tander. Natuurlijk doet Beats 
het uitstekend in de studentensteden, maar we zullen niet nalaten om zo nu en dan ook u 
een film voor te schotelen die niet zo gemakkelijk past binnen ons gebruikelijk raamwerk. En 
er waren gelukkig voldoende nieuwsgierigen om zo’n film ook eens te bekijken; de 8,0 is 
prachtig en de 27e plaats in de Fanfarepoll ook. 
 
N.B. 
Donderdag komt u natuurlijk nog naar het alom bejubelde Sorry we missed you en volgende 
week zeker nog naar Judy, maar de donderdag daarná (26 december) zult u iets voor uzelf 
moeten doen, want het filmtheater is op tweede kerstdag gesloten. 
 
Dé winnaar 
Eigenlijk was er maar één winnaar in Berlijn bij de jaarlijkse uitreiking van de 
Europese filmprijzen, want The Favourite (6,56 oeps) won ze bijna allemaal: 
voor beste film, beste komedie (sic.), beste regisseur (Yorgos Lanthimos), beste 
actrice (Olivia Colman), mooiste kostuums en nóg enkele.  
 
De film van donderdag 12 december: Sorry we missed you      20.15 uur 
Vooraf een kort woordje van Leo Coret namens de Werkgroep Halderberge van Amnesty International. 

Regisseur Ken Loach (Gouden Palm voor I, Daniel Blake, 9,31) 
komt altijd op voor de minderbedeelden in het hedendaagse 
Engeland. Ricky en Abby wonen met hun kinderen, Seb van 15 en 
Liza Jane van 11, in Newcastle en het gezin komt nauwelijks rond. 
Abby werkt lange dagen in de thuiszorg en Ricky gaat in zee met 
een postorderbedrijf. Dat eist erg veel van hem met een veel te 
hoge werkdruk en een overdaad aan regels en protocollen. 
Rechten heeft de harde werker nauwelijks en of hij en zijn gezin 
nog een toekomst hebben is maar zeer de vraag. 
 
“Dit is een film die je als kijker niet alleen de pijn laat voelen van 
de huidige manier van werken in bepaalde bedrijfstakken, maar je 
ook zelf tot nadenken aanzet.” (De Filmkijker) 
 

“Waar in zijn vorige films de aanklacht het soms won van nuances of 
realisme, is Sorry we missed you op alle fronten overtuigend. De 83-jarige 
Loach, altijd al meester van de empathie, toont zich in topvorm. Naast 
woede laat hij ruimte voor begrip en ontroering” en “De huiselijke scènes vol 
puberperikelen zijn prachtig getroffen, de problemen op Ricky’s werk komen 
aan als een vuistslag. Zonder een moment drammerig te worden, is Sorry 
we missed you een ijzersterk, aangrijpend manifest.” (de Volkskrant *****) 

 
“Toch zit er licht en lucht in Sorry we missed you, en humor. 
Loach is realist genoeg om niet alleen de donkere kanten van het 
bestaan te laten zien. Mooi is de rit die Ricky maakt met dochter 
Lisa Jane. Samen bezorgen ze pakketjes. Idyllisch en ontroerend, 
de zorgen lijken even vergeten.” (Het Parool) 
 

Verenigd Koninkrijk 2019. Regie: Ken Laoch. Duur: 100’. Met: Kris Hitchen, Debbie 
Honeywood, Katie Proctor, Rhys Stone e.a. De film wordt zonder pauze vertoond; een trailer 
vindt u hierachter op de Fanfaresite. 
 

Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.      10 december 2019. 
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