
 

Mrs. Henderson Pre-
sents
Stephen Frears
donderdag 30 maart 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Stephen Frears brak door met My Beautiful Laund-
rette. Bijna al zijn fi lms (The Snapper, High Fidelity, 
The Grifters) hebben we naar Oudenbosch gehaald; 
we zijn een beetje fan van de regisseur. Misschien is 
dat omdat die fi lms je raken, zonder daarbij te ver te 
gaan. Bij Mrs. Henderson is het niet anders. Daar-
naast ziet het er allemaal erg goed uit: prachtige 
kleuren en voortreffelijk acteerwerk.

Laura Henderson wordt weduwe, maar gaat daar 
mede vanwege de enorme erfenis niet zo erg on-
der gebukt. Zij sluit zich dan ook niet aan bij haar 
lotgenoten, die hoppen van teaparty naar weldadig-
heidsfeestje. Ze koopt het voor de sloop bestemde 
Windmill Theatre in de Londense wijk Soho en kiest 
de opvallende en net zo eigenwijze Vivian Van Dam 
als zakenleider. Die dubbele eigenwijsheid botst na-
tuurlijk en wanneer Van Dam ervan overtuigd is dat 
alleen schaars geklede dames het the-

ater kunnen redden….

Judi Dench(71) kreeg 
voor haar rol van Laura 

Henderson een Oscarnominatie 2006, 
maar moest Reese Witherspoon (in 
Walk the Line, volgende week te zien) 
vóór laten gaan. Zij was eerder te 
zien in o.a. Shakespeare in Love, Die 
Another Day en Pride & Prejudice. 
Zoals altijd is nog veel meer informa-
tie over de fi lm te vinden op www.ci-
nema.nl.

Groot-Brittannië 2005. Regie: Stephen Frears. Duur: 
103’. Met behalve Judi Dench ook Bob Hoskins, 
Kelly Reilly, Will Young. De fi lm wordt met pauze ver-
toond.

Walk the Line
Gurinder Chadha 
donderdag 6 april 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Biopics worden ze genoemd: fi lms die gaan over het 
leven van al dan niet beroemde wereldburgers. Door 
het beroemd (geweest) zijn hebben ze veel beleefd, 
maar ook lijkt het erop, dat ze veel te overwinnen 
hebben gehad vóór de beroemdheid een feit werd.

Johnny Cash, de beroemde rockzanger, is in 2003 
overleden. We weten dat misschien wel duizenden 
hun eerste danslespasjes bij een Oudenbossche 
dansschool hebben gezet op Ring of fi re. De eerste 
les met een veel te langzaam afgestelde pick-up, la-
ter op volle snelheid. Cash’ opzienbarende optreden 
voor de gevangenen van San Quentin is de hele we-
reld overgegaan en de cd van dat concert was een 
groot succes.

Cash heeft opgetreden met onder anderen Jerry Lee 
Lewis en Elvis Presley en van die optredens wordt in 

de fi lm ook verslag gedaan. Met de verschijning van 
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AUGUSTUS

• do 24 
 Breakfast on Pluto 

• do 31 
Burt Munro, 
the World’s Fastest 
Indian

SEPTEMBER

• do   7 
Transamerica

• do 14 
Langer Licht

• do 21 
United 93

• di 26 19.30 uur
Me and you and 
everyone we know

VERWACHT:

• do 28 
Marie Antoinette

Vertoningsadres:
De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

(naast het Victoria ’03-terrein ook 
bekend als voormalig VES-terrein) 

Augustus/septemberAugustus/september 2006 2006

 Van harte hopen we, dat u een fi jne vakantie heeft gehad: dat u heeft 
kunnen doen, wat u graag deed. Ja, dank u wel; ons is het prima vergaan, we 
hebben ‘de fi lm’ even van ons af kunnen zetten en daardoor weer voldoende 
energie voor het tweede seizoen op kunnen bouwen.

 Wanneer we dit schrijven wordt er hard gewerkt in De Vossenberg. Het 
hak- en breekwerk is achter de rug, net als een groot deel van het timmer-
werk. Ook de nieuwe vloer ligt er in. Al zal nog niet alles op z’n plaats staan, 
we gaan er van uit dat we volgens plan op 24 augustus kunnen starten.

 Het tweede seizoen wordt drukker dan het eerste: ondanks de fi nancië-
le beperkingen (misschien dat het gesprek van een bestuursdelegatie met de 
wethouder cultuur wat lucht geeft) is besloten om in samenwerking met het 
Markland College deel te gaan nemen aan MovieZone. Een keer per maand 
wordt door het NIF een keuze gemaakt uit het ‘betere’ fi lmsegment, een fi lm 
die juist voor jongeren erg geschikt is. Hoewel dus op de eerste plaats voor 
die doelgroep bedoeld, profi teren ook elders in het land heel wat minder jon-
gen van het fi lmaanbod. U bent welkom!

 Aan het begin van een nieuw seizoen sturen we u twee folders. Pro-
beert u alstublieft mee te werken aan een verspreiding van de fi lmtheaterini-
tiatieven; u weet vast wel een liefhebber voor het extra exemplaar te vinden.

  En heeft u zondag 29 oktober in uw agenda genoteerd?

We zien u graag zo snel mogelijk:
Wilfried van Dongen en Ad Uijtdewilligen

Hij vroeg verkeersleiders en pi-
loten om hun eigen collega’s te 
spelen en hij koos onbekende 
acteurs om een zo authentiek 
mogelijk beeld te krijgen.

Frankrijk, Verenigde Staten, 
Groot-Brittannië 2006. Regie en 
scenario: Paul Greengrass. Duur: 
111’. Met: David Alan Basche, 
Cheyenne Jackson, Trish Gates,  
Lewis Alsamari, JJ Johnson 
e.v.a. De fi lm wordt zonder pauze 
vertoond.

Me and you 
and everyone 
we know
Miranda July 
dinsdag  26 september 19.30 uur
toegang: €4,50, met CJP- of 
Markland Cultuurpas: €3,50

In samenwerking met 
het Markland College 
is in De Vossenberg 
elke laatste dinsdag 

van de maand een fi lm te zien uit 
het MovieZone-circuit 2006-2007. 
Deze voorstellingen zijn speciaal 
bedoeld voor jongeren uit het 
voortgezet onderwijs, maar ie-
dereen is welkom!

De debuutfi lm van videokunste-
nares Miranda July werd we-
reldwijd lovend ontvangen en 
won al vele prijzen. Tijdens het 
58e Festival van Cannes (2005) 
won de fi lm de Grand Prix van La 
Semaine Internationale de la Cri-
tique, de Prix Regards Jeunes én 
de Caméra d’Or.

De roots van Miranda July zijn 
in haar eerste fi lm overduidelijk 
als zij op een hilarische en in-
dringende manier de onderlinge 
relaties tussen mensen in de mo-
derne maatschappij bestudeert. 
Van alles van die maatschappij 
komt voorbij als velerlei perso-
nages op zoek gaan naar liefde 
en vriendschap. Dat gaat van Ri-
chard, een schoenenverkoper en 
alleenstaande vader en Christine 
(July zelf), die een taxi voor oude-
ren bestuurt, tot de 2 zonen van 
Richard van zeven en veertien. 

Die laatsten betrekken natuur-
lijk (op hilarische wijze) ook het 
internet bij hun onderzoekingen 
of moeten als proefkonijn dienen 
voor de buurmeisjes die ‘van al-
les’ willen leren over het toe-
komstige huwelijksleven en zich 
goed willen voorbereiden op hun 
toekomst…

Opvallend waren de hoge scores 
van de jongere bezoekers bij een 
eerdere vertoning in het fi lmthe-
ater in mei waar de ouderen veel 
lager inscheurden op de enquê-
tekaartjes.

Verenigde Staten 2005. Regie, 
scenario en hoofdrol: Miranda 
July. Duur: 90’. Ook nog met: 
John Hawkens, Miles Thompson, 
Brandon Ratcliff, Carlie Wester-
man. De fi lm wordt met pauze 
vertoond.
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Breakfast on 
Pluto
Neil Jordan
donderdag 24 augustus
toegang: €6,50, met pas: €5,-

We zijn fans van regisseur Neil 
Jordan en omdat we wisten dat de 

Welkom voor het 
tweede seizoen
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stijl van Breakfast… dezelfde was 
als die van The Crying game, was 
de spanningsboog lekker gespan-
nen. Een modern sprookje, een 
lach en een traan, lief gemaakt, 
even terug naar de jaren ’60 met 
de toch wel onalledaagse, maar 
zo menselijke, problemen van 
Patrick Brady. Al in de eerste mi-
nuten van de fi lm wordt de toon 
gezet: het zal uiteindelijk vast wel 
goed komen met die Patrick, maar 
we zijn er nog niet.

Patrick ‘Kitten’ Brady weet al op 
jonge leeftijd dat hij anders is: 
hij had een meisje willen zijn. En 
hoewel hij nota bene als pleeg-
kind op moet groeien in een klein 
Iers stadje, komt hij toch voor zijn 
ongebruikelijke standpunt uit. 
Zelfs in het Londen van de jaren 
’60, waar hij naar verhuist, gaat 
dat niet zo eenvoudig. Op de ach-
tergrond speelt (bij Jordan niet 
ongebruikelijk)  de Ierse onafhan-
kelijkheidsstrijd.

Regisseur Neil Jordan maakt er 
een joyeus tijdsbeeld van. Wie 
van popquizzen houdt, kan zijn 
hart ophalen aan de soundtrack 
(Cinema.nl).  Breakfast on Pluto 
blijft niettemin een aanstekelijke 
en bij vlagen interessante onder-
neming (de Volkskrant).

Ierland/Groot Brittannië 2005. 
Regie: Neil Jordan. Duur: 135’. 
Gebaseerd op een roman van Pa-
trick McCabe (The Butcher Boy), 
Met: Cillian Murphy, Liam Neeson, 
Stephen Rae, Brendan Gleeson, 
Gavin Friday e.a. De fi lm wordt 
met pauze vertoond.

Burt Munro, 
the World’s 
Fastest Indian 
Roger Donaldson
donderdag 31 augustus 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Als u ons verwijt, dat we een 
beetje lichtvoetig met het seizoen 
beginnen, dan heeft u gewoon 
gelijk. Maar er komt nog tijd ge-
noeg voor het zwaardere werk en 
misschien zitten we vanavond in 
De Vossenberg wel te puffen van-
wege de laatste hittegolf van het 
jaar en dan zijn de op waarheid 
gebaseerde wederwaardigheden 
van Burt Munro (hij wordt in Au-
stralië nog steeds geëerd) prima 
te behappen.

De bejaarde Nieuw-Zeelander 
Burt Munro beseft dat hij wellicht 
niet zo lang meer te leven heeft 
en neemt het besluit, om  einde-
lijk eens te proberen met zijn oude 
Indian (een motor) het snelheids-
record te verbeteren op de zout-
vlaktes van Utah in de Verenigde 
Staten. We schrijven 1963.

Het is opvallend, dat Hopkins de 
rol wilde aannemen. Zoveel spec-
taculaire rollen (tot op heden meer 

dan 60, maar denk natuurlijk eerst 
aan The Silence of the Lambs en  
Hanibal, maar ook aan Howards 
End) en dan nu die van de ouder-
wetse, naïeve Munro, waarmee 
Hopkins echt geen Oscarkansen 
heeft. Het spelplezier is wel zicht-
baar, dus we begrijpen hem ook 
wel weer.

Nieuw-Zeeland 2005. Regie: Roger 
Donaldson. Duur: 127’. Met: An-
thony Hopkins, Diane Ladd, Paul 
Rodriguez, Aaron Murphy e.a. De 
fi lm wordt met pauze vertoond.

Transamerica
Dun can Tucker
donderdag 7 september 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Bree woont in een arme wijk van 
Los Angeles. Ze is weliswaar 
goed opgeleid, maar moet er toch 
twee baantjes op na houden om 
te sparen voor haar laatste ge-
slachtsoperatie. Een onverwacht 
telefoontje meldt dat ene Toby, 
een weggelopen tiener, op zoek 
is naar zijn vader. Tot ieders schrik 
blijken er inderdaad familieban-
den te zijn tussen Bree en Toby.

Het is een synopsis in maar een 
paar regels en je zou vrezen, dat 
het helemaal mis gaat met zo’n 
fi lm. Maar dat is niet het geval. 
Felicity Huffman (een opvallende 
keuze omdat zij bekend werd door 
de tv-serie Desperate House-
wives) kreeg zelfs een Oscarno-
minatie voor haar rol. 

Verenigde Staten 2005. Regie en 
scenario: Duncan Tucker. Duur: 
103’. Met: Felicity Huffman, Ke-
vin Zegers, Fionnula Flanagan, 
Elizabeth Pena,Graham Greene 
e.v.a. De fi lm wordt met pauze 
vertoond.
  

Langer Licht
David Lammers
donderdag 14 september 20.15 uur 
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Helemaal begrijpen doen we het 
niet altijd. Een mooie, kleine Ne-
derlandse fi lm. Och, hij krijgt de 
tijd wel (fi lmtheaterbezoekers zijn 
geduldig), maar waarom zijn we 
niet nog veel trotser op producties 
van eigen bodem als deze.

Lucien houdt een boksschool en 
is duidelijk een type van de ruwe 
bolster. Tegen zijn leerlingen heeft 
hij zijn mond vol van respect en 
houden van. Maar in de verhou-
ding met zijn zoon Mitchel, die bij 
hem woont, lijkt hij soms wel een 
ander mens en de twee kunnen 
maar niet tot een echt inhoudelijk 
gesprek komen. 

Magnifi ek bioscoopdebuut van 
David Lammers bewijst maar 
weer eens dat beelden minstens 
zo veelzeggend kunnen zijn als 
dialogen (Cinema.nl).

Kijkt u op cinema.nl voor onder 
meer vraaggesprekken met Lam-
mers en hoofdrolspeler Raymond 
Thiry.

Nederland 2006. Regie en sce-
nario: David Lammers. Duur: 85’. 
Met: Raymond Thiry (eerste fi lm-
rol na meneer van Rossum in Villa 
Achterwerk), Dai Carter, Melody 
Klaver, Rian Gerritsen. De fi lm 
wordt zonder pauze vertoond.

United 93
Paul Greengrass
donderdag 21 september 20.15 uur 
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Hoewel uitgebracht door een van 
de ‘grote commerciële jongens’ 
UIP past de fi lm van vanavond 
wel degelijk (ook) in de fi lmthe-
aters. Integer gemaakt geeft het 
een vermoed beeld van de gang 
van zaken in de vierde gekaapte 
Boeing op vlucht 93 op 9/11. Hoe-
wel je als kijker de afl oop weet, is 
het de verdienste van de makers 
dat je gefascineerd en zelfs hoop-
vol en vol respect de 40 moedige 
passagiers en het cabineperso-
neel volgt in hun pogingen te red-
den wat er te redden valt, waar-
door het door de kapers beoogde 
doel niet gehaald werd.

Precies vandaag wordt in Ne-
derland nóg een fi lm over 9/11 
uitgebracht (World trade centre 
van Oliver Stone) en ook dat moet 
een licht werpen op wat er op die 
datum allemaal is gebeurd. 

Greengrass interviewde honder-
den betrokkenen, hij bestudeerde 
vele documenten en rapporten. 


