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Op zondag 17 november organiseert de Asser filmliga een 
dag met vier Britse films. 

Programma

 13.00 - 15.00 uur Beats/Rave
    met inleiding van de Filmkrant

 15.15 - 17.00 uur Sorry we missed you

 17.00 - 17.30 uur Soep en Sandwich, verkrijgbaar
    in de bioscoop voor € 5,00

 17.30 - 19.30 uur Official Secrets

 20.00 - 22.00 uur Blinded by the light 

Entree per film: 
leden € 7,00
niet leden € 10,00

Aanvang: 13.00 uur
Reservering via www.dnk.nl
 

www.asserfilmliga.nl
asserfilmliga

Bioscoop De Nieuwe Kolk
Weiersstraat 1, 9401 ET Assen
088 0128888
www.dnk.nl

Beats/rave
met inleiding van de Filmkrant
Beats draait om de onwaarschijn-
lijke vriendschap tussen tieners 
Spanner en Johnno. De eerste 
woont bij zijn criminele broer; de 
tweede verhuist met de rest van 
het gezin binnenkort naar de stad. 
Johnno’s stiefvader is een agent 
van de lokale politie. In hun laatste 
nacht samen stelen ze geld van 
Spanners broer en laten zich mee-
voeren door de anarchie en de roes 
van de Raves, illegale feesten die 
halverwege de jaren 90 veelvuldig 
voorkwamen in het Verenigd Ko-
ninkrijk. Een verhaal over vriend-
schap, verzet en de kracht van 
samen sterk staan.

Drama
regie: Brian Welsh
VK 2019, 96 min.
Met: Cristian Ortega, 
Lorn Mac Donald, Laura Fraser

sorry we missed you
Ricky en Abby wonen met hun kin-
deren in Newcastle. Sinds de eco-
nomische crisis worstelt het gezin 
om rond te komen. In een poging 
hun financiële situatie te verbete-
ren besluit Ricky een franchisedeal 
te sluiten met een groot postorder-
bedrijf. Als eigen baas gaat hij aan 
de slag als pakketbezorger. Maar al 
snel is de werkdruk torenhoog en 
raakt hij verstrikt in regels en pro-
tocollen. De film vertelt een eerlijk 
en ontroerend verhaal, over een 
gezin dat zich staande probeert te 
houden in het hedendaagse Enge-
land.

Drama
regie: Ken loach
VK 2019, 100 min.
Met:Kris Hitchen, Debbie Honey-
wood, Rhys Stone, Katie Proctor

Official secrets
Official Secrets vertelt het waarge-
beurde verhaal van Katherine Gun.
Een klokkenluider van de Britse 
geheime dienst die tijdens de aan-
loop naar de Irak-invasie in 2003, 
vertrouwelijke NSA-documenten 
lekte. Met een groot eigen risico 
publiceerde journalist Martin Bright 
het gelekte document in de The 
Observer, waarna het wereldwijd de 
krantenkoppen haalde. Katherine 
werd door haar regering een verrader 
genoemd en beschuldigd van het 
overtreden van de ‘Official Secrets 
Act’. Katherine weigerde te buigen 
ook al werd haar leven en dat van 
haar geliefden hiermee in gevaar 
gebracht.

Biografie / Drama
regie: Gavin Hood
VK, VS 2019, 112 min.
Met: Keira Knightley, 
Matthew Goode en Ralph Fiennes

Blinded by the light
Javed is een Britse tiener van Paki-
staanse komaf. Hij groeit op in het 
kleine Britse dorpje Luton, in 1987. 
In een periode van racisme en eco-
nomische malaise onder Margaret 
Thatcher, schrijft Javed gedichten 
om te ontsnappen aan de intole-
rantie van de stad en de starheid 
van zijn traditionele vader.Dan 
ontdekt hij de muziek van Bruce 
Springsteen. Blinded by the Light 
is vooral een ontroerende feelgood 
film over moed, liefde, hoop, fami-
lie en de unieke wijze waarop mu-
ziek de menselijke geest verheft.
Vol prijsnummers van Bruce 
Springsteen.

Komedie / Drama
regie: Gurinder Chadha 
VK 2019, 118 min.
Met: Viveik Kalra, Kulvinder Ghir 
en Meera Ganatra
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