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The Professor and the Madman
film

Korte Info
Deze informatie is niet meer actueel!
biografie, drama

Wanneer
dinsdag 24 september 2019 van 20.00u tot 22.04u

Prijs
€ 6,00 (Basistarief: 6,00 €; Vrijetijdspas: 5,00 €)

Waar
naam :

cc Binder ‐ Kollebloem

adres :

Forum 9
2870 Puurs (Puurs‐Sint‐Amands)

Tickets
website:

https://webshoppuurs.recreatex.be/Tickets/Detail?shop=301E5B74‐59D7‐4A9C‐
AA60‐7F733BFC376A&id=4F8345A3‐9E9D‐E911‐A2D5‐BE8E3E5ECF27

Info
Een woordenboek schrijven is misschien wel per definitie gekkenwerk. In Mel Gibsons
passieproject schakelt taalkundige James Murray de hulp in van een psychiatrisch patiënt bij het
samenstellen van het Oxford English Dictionary.
Professor James Murray spreekt vloeiend twintig talen en is bovendien autodidact: het woord
"genie" werd al op minder verdienende zielen gepleisterd. Wie beter om de geboorte van het
Oxford English Dictionary te coördineren? Murray verhuist zijn gezin naar Oxford, bouwt een
schuurtje in de tuin om zijn creativiteit te stimuleren en slaat samen met zijn assistenten aan het
schrijven.
Naar eigen schattingen zal het hem zo'n vijf à zeven jaar kosten. Toch duurt het niet lang voor de
linguïsten achter liggen op schema en een beroep doen op de bevolking: wie wil, kan bijdragen
aan het woordenboek door woorden en de eerste keer dat ze gebruikt worden op te sturen. Een
voormalige legerdokter, William Minor, stuurt zo'n 10 000 woorden, waardoor Murray hem als
partner bij het project wil betrekken. Er is slechts één klein probleempje: Minor is veroordeeld
voor moord en verblijft in een psychiatrische instelling.
Boekenliefhebbers hadden het misschien al gespot: de scenes die plaats vinden in Oxford
University werden gefilmd in een van de mooiste bibliotheken ter wereld, de impressionante
universiteitsbibliotheek van het Trinity College in Dublin. Een extra troef in deze Iers‐Belgische
coproductie.
Regie: Farhad Safinia
Land: Ierland
Met: Mel Gibson, Sean Penn, Natalie Dormer
Bron: UiTinVlaanderen.be
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