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PK The Movie
België's eerste Bollywoodproductie, gedeeltelijk opgenomen in Brugge
Brugge (België) is één van de hoofdlocaties in de langverwachte Bollywoodfilm
‘Peekay’ (PK) die vanaf 19 december in de Indische bioscopen loopt. PK is de eerste
Bollywoodproductie die in België is gedraaid. De pittoreske Brugse binnenstad, dat
door UNESCO als werelderfgoed is erkend, bleek voor het productieteam van de
Indische regisseur Rajkumar Hirani de ideale setting. PK is een topproductie: acteur
Aamir Khan, actrice Anushka Sharma en tegenspeler Sushant Singh Rajput zijn
bekende en bejubelde Bollywoodsterren.
In de aanloop naar de première worden twee muziekclipjes uitgebracht die ook in de
film te zien zijn en die in Brugge werden opgenomen. Maak kennis met de ‘making of’
van de film in Brugge op de tonen van het eerste cilpje, de lovesong ‘Chaar Kadam’.
PK is een romantische liefdesfilm die het verhaal van een Indiase studente (Anushka
Sharma) die in Brugge verblijft voor haar filmstudies, vertelt. Op een dag ontmoet ze
er de liefde van haar leven (Sushan Singh Rajput). Hun verschil in achtergrond en
origine maakt het hun relatie er niet gemakkelijker op. Zowel op maatschappelijk vlak
als op familiaal vlak krijgen ze het zwaar te verduren, waardoor de enige en beste
oplossing lijkt om te huwen. Maar dit loopt niet helemaal zoals gepland en het meisje
keert terug naar Indië…
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beauty.” Sushant Singh Rajput, Leading actor “Peekay”, Hirani Films Ltd as a
shooting location, Bruges proves to be ideal.” Rajkumar Hirani, Director “Peekay”;
Hirani Films Ltd

“This having been my first shoot in Bruges, left me wanting to go back for some
more. The astounding beauty, the wonderful people and the mouth watering food
made my stay an unforgettable one.” Anushka Sharma, Leading actress “Peekay”;
Hirani Films Ltd
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Infokantoren
Infokantoor Markt (Historium)
Markt 1 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor 't Zand (Concertgebouw)
't Zand 34 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
Infokantoor Stationsplein (Station)
Stationsplein 8000 Brugge Vandaag van 10:00 tot 17:00
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