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LIGHT FLY, FLIGH HIGH
Première 22 nov op IDFA in aanwezigheid van regisseurs Beathe Hofseth en Susann Østigaard
- First Appearance Competition
- DOC U
- Oxfam-Novib Selection
De Indiase Thulasi weet dat ze een zware toekomst voor zich heeft; ze is vrouw én geboren als 'Dalit',
ofwel een kasteloze. Haar jeugd stond al in het teken van overleven en als jongvolwassene is ze
vastbesloten zich naar een beter bestaan te vechten. Letterlijk. Via een overheidsprogramma dat
getalenteerde jonge sporters een kans biedt op een baan, probeert ze zich naar de top te boksen.
Maar ze nadert de 25 jaar en dat is de deadline om zich mogen bewijzen. Hoewel ze een van de
beste boksers uit haar team is, zijn er meer obstakels te overwinnen dan de boksfinale alleen. Zo kost
meedoen aan wedstrijden veel geld en is de baas van de boksvereniging eigenhandig in staat
iemands carrière te maken of te breken. En wie bij hem in zijn geblindeerde kantoor moet komen,
weet wat er nodig is om zijn handtekening te krijgen. En een papiertje in ruil voor seksuele
handelingen, daar wil Thulasi nooit aan meedoen.
In de eerste lange documentaire van de Noorse Beathe Hofseth en Susann Østigaard wordt de
dappere Thulasi gevolgd gedurende deze cruciale periode; haar strijd binnen de ring en daarbuiten.
Zal Thulasi het lot in eigen hand kunnen nemen en een eerlijke kans maken op onafhankelijkheid?

Credits:
Regisseur: Beathe Hofseth, Susann Østigaard
Camera: Susann Østigaard
Montage: Siv Lamark
Geluid: Morten Green
Muziek: Troels Abrahamsen
Kjetil M Hovland: Mike Sheridan
Productie: Susann Østigaard en Beathe Hofseth voor Fri Film
Co-Productie: Helle Faber voor Made in Copenhagen
Vertoningen
vr 22 november
za 23 november
ma 25 november
di 26 november
do 28 november
vr 29 november
za 30 november

18:00
17:15
19:30
22:30
13:00
17:00
16:45

Munt 09
Première
Tuschinski 3
Industry screening
Tuschinski 1
Oxfam- Novib Selection
EYE Cinema 1
Brakke Grond Expozaal
Tuschinski 5 DOC U
Munt 09

EINDE PERSBERICHT
Regisseurs Beathe Hofseth en Susann Østigaard zijn aanwezig op het IDFA en beschikbaar
voor interviews op onder andere vrijdag 22 en maandag 26 november.
Voor meer informatie, interviewverzoeken en de screener:
( ( ( HERRIE ) ) )
Noortje van de Sande
020-4868212
info@herrie.com

