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De politieke en sociale filmmaker Ken Loach brengt met zijn film
“I, Daniel Blake” (2016) een ontroerend en innemend portret van
een 59-jarige timmerman die na een hartaanval een beroep
moet doen op een ziekte-uitkering. Dat loopt niet van een leien
dakje. De bureaucratie speelt Daniel Blake parten. Blake
ontmoet de arme en alleenstaande moeder Katie en haar twee
kinderen. Samen proberen ze elkaar te ondersteunen in vaak
onmenselijke situaties. Voor zijn krachtig humanistische “I,
Daniel Blake” ontving Ken Loach terecht een Gouden Palm op
het Filmfestival van Cannes.
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Inleiding door Wouter Hessels docent filmgeschiedenis en
media & maatschappij aan het RITCS, School of Arts.
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