This is England (Shane Meadows, England 2006)
Filmklubben ser på 2000-tallet denne våren. De aller beste filmene fra 2000-tallet som helst ikke
er vist i Drammen tidligere, med et fokus på verdensfilmene, og utenom kjente trollmenn,
avatarer og tallrike filmserier. I tillegg er det med mange eldre, store klassikere, av kategorien
"De lager dem ikke slik, lenger"!

This is England (Shane Meadows, ENG 2006)
KinoCity tirsdag 22. mai klokken 21, 11 år
Året er 1983 i England. Denne sommeren får 12 år gamle Shaun
endelig nye venner da han blir kjent med en gjeng skinheads.
England 1983. Maggie Thatcher regjerer med jernhånd. Soldater sendes til den
andre siden av kloden for å forsvare suvereniteten over noen forblåste holmer
samtidig som arbeidsløsheten stiger mot nye høyder, med store sosiale
skjevheter og fremmedhat som resultat.
Vi møter 11-årige Shaun med den klukkende latteren. Faren har omkommet i
Falklandskrigen. Han blir plaget av klassekameratene, men finner trøst og
vennskap hos noen eldre ungdommer som tar ham med på turer og fester. De er
litt tøffe i trynet, men finner stort sett bare på uskyldige fantestreker. Uskylden i
gjengen går tapt når de blir infiltrert av et par eldre skinheads som krever en
helt annen form for handling. Unge Shaun blir fort en maskot for de hardbarka

gutta og ser ikke før det er for sent, at leken har blitt blodig alvor.
Shane Meadows (Twentyfourseven og Dead Man's Shoes) har her gjort en svært
personlig film. 80-talls-koloritten er tatt på kornet, dokumentarsekvensene som
rammer inn filmen er verdt kinobilletten i seg selv og unggutten Thomas
Turgoose leverer en rolleprestasjon i mesterklassen.
.
Denne bør du få med deg fordi det er en sterk, rørende, røff og
nostalgisk film, og som er en av de beste britiske filmene i nyere tid!
Mer om filmen: Klikk deg inn på Facebook
Filmklubbens webside med trailer
Velkommen!
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