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Ellington (noordoost Engeland) 1984. Billy Elliot is een
jongetje van elf, zijn moeder is overleden en hij woont
samen met zijn vader, broer en half-demente oma. De
regering wil de mijnen sluiten en in heel Noord
Engeland zijn stakingen uitgebroken. Ook de vader en
de broer van Billy staken. Ze besteden hun dagen met
het proberen om werkwilligen de toegang tot de mijnen te ontzeggen. De werkwilligen worden iedere dag
onder politiebegeleiding naar de mijnen gebracht, wat
steevast uitloopt op een veldslag tussen de oproerpolitie en de stakers. De stakers moeten leven van een
kleine uitkering van de vakbond, zo klein, dat er net
voldoende te eten is voor hun en hun gezinnen.
Billy heeft na schooltijd de taak om voor zijn oma te
zorgen. Oma is soms helder, maar vaker weet ze niet
eens wie Billy is. Als enige luxe in deze grauwe wereld
mag Billy eens in de week naar boksles. Een luxe,
omdat de boksles 50 pence kost, geld dat de familie
Elliot eigenlijk nodig heeft om van te eten.
Billy zegt dat hij goed is in boksen, maar eigenlijk is
hij alleen maar goed in het voetenwerk. Aanvallen of
verdedigen kan hij niet. Als hij een keer tegen de vlakte wordt geslagen moet hij als straf van zijn boksleraar
net zo lang op een boksbal slaan tot hij het goed doet.

Omdat de stakers de balletschool van Mrs. Wilkinson
hebben ingericht als gaarkeuken krijgt zij als vervanging een gedeelte van de boksschool in bruikleen. Billy
wordt geobsedeerd door de bewegingen van de ballerina's en als één van de meisjes hem uitnodigt om mee
te doen begint hij mee te dansen. De balletlerares zegt
dat hij alleen maar mee mag dansen als hij zijn boksschoenen omruilt voor een paar balletschoenen.
Billy, ondertussen helemaal gegrepen door het dansen,
doet dit. Mrs. Wilkinson herkent in de jongen een
natuurtalent en vraagt hem of hij de volgende week
weer komt dansen. De volgende week en de weken
daarna gaat Billy naar de balletlessen, iets wat hij verborgen houdt voor iedereen behalve voor zijn beste
vriend Michael. Als Billy’s vader ontdekt dat zijn zoon
naar balletlessen gaat in plaats van te trainen voor het
boksen haalt hij zijn zoon weg uit de dansklas. Hij verbiedt hem zowel het dansen als het boksen. Billy wordt
veroordeeld om al zijn vrije tijd op oma te passen.
Mrs. Wilkinson, die hoopt dat Billy auditie kan doen
voor de beroemde Royal Ballet School in Londen, biedt
hem gratis privélessen aan.
Vervolgens begint er een strak en zwaar programma
van dagelijkse danstrainingen.
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