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NOI ALBINOI
Regie: Dagur Kari

Land: IJsland/Duitsland/Engeland/Denemarken

INHOUD
Een afgelegen dorpje aan een fjord in het noorden
van IJsland. De zeventienjarige Nói woont samen
met zijn oma en wordt daar soms bezocht door zijn
alcoholische vader. Af en toe speelt hij mastermind
met de plaatselijke boekhandelaar en soms gaat hij
naar school. Het lukt de school niet om de aandacht
van Nói vast te houden, als hij er al komt ligt hij
meestal op zijn tafel te slapen. Ook de rest van het
leven in zijn dorp ziet hij als een gevangenis die alleen
in het leven is geroepen om hem te pesten. Vader
en oma weten niet goed wat ze met Nói aanmoeten,
terwijl ze op school helemaal in het duister tasten.
Vooral nadat Nói is onderzocht door een psycholoog
uit de stad. Is hij de dorpsgek of is hij geniaal? De
meningen zijn verdeeld.
Nói probeert te overleven door zich op geen enkele
manier aan te passen aan zijn omgeving. Zijn ongeregeld geregelde leventje verandert als hij Iris ontmoet. Iris is een meisje uit de stad dat door haar
vader terug is gehaald naar het dorp waar ze haar
dagen slijt bij het plaatselijke benzinestation. Iris en
Nói worden vrienden en samen dromen ze ervan om
het dorp te verlaten en ergens anders, ergens waar
het warmer is, een nieuw leven te beginnen.
Als Nói (eindelijk) van school gestuurd wordt, raken
de zaken in een stroomversnelling. Hij neemt steeds
de verkeerde beslissingen en eindigt in een politiecel.
Iris durft niet echt met hem te vluchten, zodat hij er
alleen voorstaat. Wat moet hij doen?
Een natuurramp geeft hem uiteindelijk het antwoord
en geeft hem tevens op een vreselijke manier een
opening naar een andere wereld.

Jaar: 2002

Duur: 93 minuten

VRAGEN


CLAUSTROFOBISCH

-

Wat betekent claustrofobisch?
Waarom willen we dat weten?
Waarom begint de film zoals hij begint?
Waarom eindigt de film zoals hij eindigt?
Waarom zijn de gordijnen meestal dicht?
(2 antwoorden).
- Wanneer klinkt er muziek in de film?



WONDERKIND OF NIET GOED WIJS

- Maakt dat iets uit in deze film? Leg uit.
- Wat komt vader doen als hij de eerste keer in
beeld komt?
- Wat kan je daar uit opmaken?
- Is Nói crimineel?
- Is Nói eerlijk?
- Van wie is vader fan?



IJSPEGELS SCHIETEN

- Waarom schiet Nói op de ijspegels?
- Waardoor lijkt het dorp op het ghetto uit het liedje
van Elvis?
Punctualiteit is de sleutel naar de tempel van de
discipline.
- Waartoe dient punctualiteit?
- Waartoe dient discipline?
- En wat bereik je ermee?

Meer weten: beo.nl@planet.nl

