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THE SINGING CLUB
SLOTFILM FILM BY THE SEA 2020
Op zaterdag 19 september wordt The Singing Club vertoond als slotfilm van de 22e editie
van het internationale filmfestival Film by the Sea. The Singing Club is een komisch drama
van regisseur Peter Cattaneo (The Full Monty) over vriendschap, familie en de kracht van
muziek met in de hoofdrollen Kristin Scott Thomas en Sharon Horgan. Met een
voorpremière in maar liefst zeven zalen van Cinecity Vlissingen kan het festivalpubliek
twee maanden voor de Nederlandse bioscooprelease al genieten van deze feelgoodfilm.

Over de film
Kate is de vrouw van een hooggeplaatste legerofficier die is uitgezonden naar Afghanistan. Om de
moed erin te houden stelt ze aan de andere vrouwen van militairen voor een koor op te richten. Met
hartstochtelijk gezongen pophits weten de stoïcijnse Kate en de andere koorleden hun onderlinge
verschillen te overwinnen. Uiteindelijk worden hun inspanningen bekroond met een optreden dat al
hun verwachtingen te boven gaat.
Een feelgoodfilm met een lach en een traan over vriendschap, familie en de kracht van muziek. Maar
ook een waargebeurd verhaal, gebaseerd op de BBC-documentairereeks The Choir (2011). Van de
regisseur van The Full Monty (1997).

Imagine Filmdistributie Film brengt The Singing Club 5 november uit in de bioscoop.
Regisseur: Peter Cattaneo Scenario: Rosanne Flynn, Rachel
Tunnard Land: VK Jaar: 2019 Lengte: 112 min Genre: Komedie, Drama,
Muziek Taal: Engels Ondertiteling: Nederlands Cast: Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, Amy
James-Kelly, Emma Lowndes, Lara Rossi

Over Film by the Sea
Film by the Sea is één van de belangrijkste culturele evenementen in Zeeland en het eerste grote
filmfestival in Nederland dat dit najaar doorgang vindt. Van 11 tot en met 20 september 2020 beleeft
het festival zijn 22ste editie en kan een breed publiek genieten van zo’n 60 films uit alle hoeken van de
wereld. De ruggengraat van het festival zijn de boekverfilmingen, waarvan een selectie in competitie
wordt beoordeeld door een Vakjury die de prijs voor de beste boekverfilming toekent. Evenals vorig
jaar is Stine Jensen voorzitter. De overige juryleden zijn schrijver Thomas Rosenboom, schrijver en
spoken word artist Babs Gons, schrijver en journalist Joyce Roodnat en Regie Esmé Lammmers zij
vervangt acteur Sabri Saad El Hamus. Daarnaast worden er prijzen uitgereikt door een Jongerenjury,
een International Student Jury en een jury voor de beste Franstalige film.
Dit jaar wordt Film by the Sea voor het eerst provincie breed uitgerold in samenwerking met de
filmtheaters Cinema Middelburg, Podium ’t Beest (Goes), fiZi (Zierikzee), Ledeltheater (Oostburg),
CineCity Terneuzen en Cinema Kiek in de pot (Bergen op Zoom). Voor de filmliefhebbers die liever
nog even thuisblijven, wordt in samenwerking met de streamingdienst Picl een online festivalzaal
gecreëerd, waarin een selectie uit het filmaanbod te zien zal zijn. Ook wordt in de Machinefabriek
een indoor drive-in zaal gecreëerd met een vaste opstelling van 50 auto’s en wordt in samenwerking
met Omroep Zeeland en het Eye Filmmuseum een programma van Nederlandse filmklassiekers op de
regionale televisie vertoond. Zo wordt Film by the Sea dit jaar een hybride festival met inachtneming
van de geldende Covid-19 richtlijnen. Het kloppend festivalhart is zoals altijd CineCity Vlissingen.
Kaarten zijn te koop via: https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/slotfilm-singing-club
www.filmbythesea.nl
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Film by the Sea -Manon de Weerd – publiciteit@filmbythesea.nl - 06-817 90 714
High res beeld van de film is beschikbaar via www.filmdepot.nl

