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I N HOUD
Zuid Londen midden jaren tachtig van de vorige eeuw. De van

heid. Omar mag de boekhouding van een garage doen. Als hij

oorsprong Pakistaanse Omar woont met zijn alcoholistische

ook dit naar behoren doet maakt oom hem manager van een

vader in een armoedig appartement in het zuiden van de

verlopen wassalon. Omar van zijn kant ziet zijn oom als een

Engelse hoofdstad. Hij verveelt zich dood, met niets anders te

rolmodel, hij wil net zo worden als hem, succesvol, rijk, onaf-

doen dan strijken en soep koken. Zijn vader wil dat hij gaat

hankelijk en met een Engelse maitresse. Oom Nasser wil dat

studeren, maar in de tussentijd bezorgt hij hem een baantje

Omar zo snel mogelijk trouwt en dan het liefst met zijn eigen

als autowasser. Omar wast auto’s in één van de garages van

opstandige dochter, Omar’s nicht Tanya. Maar het is de vraag

zijn succesvolle oom Nasser.

of Omar ooit zal trouwen. Omar heeft een relatie met de blan-

Hoewel het een vervelend baantje is leeft Omar helemaal op

ke Johnny, een vriend van vroeger. Hij neemt zijn hervonden

en werkt hij hard. Oom Nasser ziet potentie in zijn neef en

geliefde in dienst en samen maken zij van de verloedere was-

besluit om hem werk te geven met meer verantwoordelijk-

salon een soort paleis (onder de wassalons).

VRAGEN

• Inhoud

Deze film omvat meer dan een enkel verhaal. Het is een
samengaan van verschillende verhaallijnen die samen een
tijdsbeeld geven van de Engelse samenleving in 1985.

- Waarom vormen die ondanks hun verschillen toch één
geheel?
- Hoe ziet dat geheel eruit?

- Welke verschillende verhalen worden er in de film verteld?
- Wat brengt die verschillende verhalen samen?
- Vanuit welk standpunt worden de verhalen verteld?

• Normaal

- Omar lijkt in de film geld als zijn belangrijkste drijfveer
te hebben.

• De Personages

- Is dat ook zo? Leg uit.

Alle personages uit de film wijken wel ergens in af, toch zijn

- Wat is de drijfveer van Johnny?

er twee belangrijke figuren die echt buiten de boot vallen.

- Wat is de drijfveer van de vader van Omar?

- Welke personages bedoelen we en waarom zijn zij buiten-

- Wat is de drijfveer van oom?

staanders?
- Geef ook een omschrijving van de andere belangrijke personen.

- Wat is de drijfveer van Rachel (de vriendin van oom)?

meer weten: beo.nl@planet.nl

