
 

Mrs. 
Hen-
derson 
Pre-
sents
S t e p h e n 
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 films (The Snapper, High Fidelity, 
The Grifters) hebben we naar Oudenbosch gehaald; 
we zijn een beetje fan van de regisseur. Misschien is 
dat omdat die films 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 theater kunnen 
redden….

Judi Dench(71) kreeg voor haar rol van Laura Hen-
derson 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 informatie 
over de film te vinden op www.cinema.nl.

Groot-Brittannië 2005. Regie: Stephen Frears. Duur: 
103’. Met behalve Judi Dench ook Bob Hoskins, 

Kelly Reilly, Will Young. De film 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: films 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 fire. 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 film ook verslag gedaan. Met de verschijning 
van de lookalikes 
wordt een stukje 
geschiedenis van 
de rock-‘n-roll be-
schreven. 
Joaquin Phoenix 
(Johnny Cash) 
en Reese Wit-
herspoon (als 
June Carter) 
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Welkom terug in De Vossenberg

* Met veel enthousiasme bieden we u de start aan van een nieuw seizoen. 
Ruim 20 jaar bestaat het filmtheater in Oudenbosch en het betrekt filmlief-
hebbers uit de wijde omgeving van Oudenbosch. 

* September is de maand van het Nazomer-muziekfilmfestival en dat valt 
ook nog onder de noemer van de Halderbergse Cultuurmaand. De hele 
maand staan er films ‘die iets met muziek hebben’ op het programma. Van 
soul tot opera en van biopic tot documentaire.

* De bij een grootgrutter verkregen Filmbonnen in het kader van de  
‘2-voor-1’-actie kunnen natuurlijk ook bij Fanfare worden ingeleverd.

* Laat u verleiden tot een bezoek aan het filmtheater door, denken wij, een 
mooi en afwisselend programma.

We heten u van harte welkom:
Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

een mooie gelegenheid om de 
film van vanavond terug te halen 
naar Oudenbosch. De film kreeg 
op 7 februari 2006 een 9,1 van 
de ruim 70 gasten en een groot 
deel van die liefhebbers komt 
waarschijnlijk de film nogmaals 
bekijken.

Een beroemde dirigent draait he-
lemaal door en gaat terug naar 
zijn geboortedorp om er tot rust 
te komen. Maar al snel dirigeert 
hij - op een onorthodoxe manier; 
dat wel - het kerkkoor van de 
(jaloerse) dominee Stig, die van 
gerespecteerd ‘dorpsleider’ al 
snel degradeert tot onbetrouw-
bare tegenwerker. De problemen 
dienen zich dus aan, want de 
kampen vóór en tégen splitsen 
zich af. 

Het is onmogelijk het succes van 
een film te voorspellen. In een van 
de eerste nieuwsbrieven schre-
ven we het volgende, nadat we 

de film in een klein zaaltje in Rot-
terdam hadden gezien: Muziek in 
een film kan veel doen; een op-
wellende traan krijgt al snel meer 
gelegenheid om tot wasdom te 
komen. Ook het publiek van Film 
by the Sea zag de film wel zitten 
en gaf een haast ongenaakbare 
4,78 uit 5. Pauline Kleijer liet in 
de Volkskrant overigens niet veel 
heel van de film...

Genomineerd voor een Oscar 
2005 voor beste buitenlandse 
film, die dat jaar naar Mar aden-
tro ging.

Zweden 2004. Originele titel: Sa 
sim i himmelen. Regie: Kay Pollak. 
Duur: 132’. Met: Michael Nyqvist, 
Frida Hallgren, Helen Sjoholm, 
Per Morberg e.a. De film wordt 
met pauze vertoond.

Departures
(Okuribito)
Yojiro Takita
donderdag 1 oktober 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-  

Daigo Kobayashi speelt cello in 
een orkest, dat echter plotse-
ling wordt ontbonden. Hij en zijn 
verloofde keren terug naar zijn 
geboortedorp, waar hij bij toeval 
werk vindt bij een uitvaartbedrijf 
en dat is in Japan om onbegrij-
pelijke redenen maar een min 

baantje. Maar Daigo denkt daar 
bepaald anders over.

Het is misschien niet voorstel-
baar, dat we onder de indruk zul-
len zijn en zelfs geëmotioneerd 
zullen raken door de officiële 
rituelen, die met zoveel respect 
voor de overledene en de aan-
wezige nabestaanden als laatste 
eer worden verricht. Toch waren 
we bijzonder onder de indruk van 
deze Japanse film, die – erg moe-
dig – werd bekroond met een Os-
car voor beste buitenlandse film, 
daarmee respectabele kansheb-
bers Der Baader Meinhof Kom-
plex, Entre les murs en Waltz with 
Bashir achter zich latend.

“..een half beladen feelgoodfilm 
met een boodschap” (film1.nl)

Japan 2008. Regie: Yojiro Takita. 
Duur : 130‘. Met Masahiro Mo-
toki, Tsutomu Yamazaki, Ryoko 
Hirosue, Kazuko Yoshiyuki e.a. 
De film wordt - vanwege z’n 
lengte - tóch maar met pauze 
vertoond.
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The young 
Victoria
Jean-Marc Vallée
donderdag 20 augustus 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-

Een nieuw seizoen beginnen we 
met veel pracht en praal. Zoals al-
leen de Britten dat kunnen, ziet de 
film er erg mooi uit en wordt er uit-
stekend gespeeld.

In het Engeland van 1837 moet de 
jonge koningin Victoria zich aan-

passen aan de gewoontes en ge-
bruiken van het Britse hof en aan 
haar bemoeizuchtige moeder. 
Regelmatig worden er ega-kandi-
daten op haar afgestuurd; zo ook 
de Duitse prins Albert en met hem 
lijkt het wat te worden.



 Filmprogramma
Regisseur Jean-Marc Vallée 
maakte eerder C.R.A.Z.Y.: een prij-
zenwinnend Canadees familie-
drama. Met de veel grotere pro-
ductie The young Victoria slaat hij 
een heel andere weg in. Martin 
Scorsese is een van de producen-
ten van dit koningsdrama en het 
scenario is van Julian Fellowes, 
die eerder het Oscarwinnende 
scenario schreef voor Gosford 
Park. Er mag gezegd worden, dat 
de film niet speciaal of ánders 
is dan andere kostuumdrama’s, 
maar dat hij daarom niet minder 
geslaagd is.

Groot-Brittannië 2009. Regie: 
Jean-Marc Vallée. Duur: 104’. 
Met: Emily Blunt, Rupert Friend, 
Jim Broadbent e.v.a. De film 
wordt met pauze vertoond.

Coco avant 
Chanel
Anne Fontaine 
donderdag 27 augustus 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-

Waaraan dat is te zien is moeilijk 
te zeggen, maar je voelt dat de 
film door een vrouw is gemaakt. 
Misschien omdat je de hoofdfi-
guur van de film zo goed begre-
pen weet en er een soort van me-
dedogen uit de film spreekt.

Later zou duidelijk worden, dat de 
jonge Gabrielle Chanel het mo-
degezicht van de 20e eeuw zou 
worden. Zou het perse moeten, 
dat dat alleen maar kan als zo’n 
vrouw afkomstig is uit een arm 
gezin en zonder scrupules wordt 

gedropt in een armeluisinternaat 
en misschien juist daar leert voor 
zichzelf op te komen en haar ei-
gen weg te gaan (lees: zin door te 
drijven)?

De film verhaalt vooral over de 
tijd voordat Gabriëlle de bijnaam 
Coco kreeg, waarschijnlijk ook 
wel de meest interessante peri-
ode voor een film.

“Ze wist van Chanel een tijdloos 
symbool van onafhankelijkheid 
en elegantie te maken, nog altijd 
voortgezet door couturier Karl 
Lagerfeld, die ook voor de kos-
tuums voor de film tekende.“ (uit 
de persmap)

Frankrijk 2009. Regie: Anne 
Fontaine. Duur: 110’. Met: Audrey 
(Amélie) Tautou, Allesandro 
Nivola, Marie Gillain e.v.a. De film 
wordt met pauze vertoond. 

*Soeur Sourire
Stijn Coninx
donderdag 3 september 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-

Je zong (en zingt) het al heel snel 
mee: Dominique, -nique, -nique…, 

de wereldhit van Soeur Sourire. 
Achter de opgewektheid van het 
lied van ‘Zuster Glimlach’, dat in 
vele talen werd opgenomen, ging 
echter een andere wereld schuil.

Jeannine Deckers werd in 1933 
geboren in Waver (België) en 
had bepaald geen prettige jeugd. 
Vooral de verhouding met haar 
moeder was erg moeizaam. De in-
trede in het dominicaner klooster 
in Fichermont in de buurt van Wa-
terloo lijkt zowat de enige uitweg. 
Daar componeert ze het liedje Do-
minique en dat wordt door de kerk 
gebruikt om het tanende imago op 
te vijzelen. Wanneer volgende 
hitsongs uitblijven gaat het al snel 
bergafwaarts met de uitgetreden 
Jeannine.

Cécile de France is geboren Bel-
gische, maar woont al sinds haar 
17e in Frankrijk. Ze heeft onder-
tussen al 17 rollen op haar naam 
staan met een internationale 
doorbraak met de - jawel -  hor-
rorfilm Haute tension. Winnares 
Romy Schneiderprijs in 2005.

Stijn Coninx kreeg grote, wereld-
wijde bekendheid met zijn Os-
carnominatie voor beste buiten-
landse film voor Daens. 

België 2009. Regie: Stijn Coninx. 
Duur: 120’. Met: Cécile de France, 
Jan Decleir, Sandrine Blancke, 
Tsilla Chelton e.a. De film wordt 
met pauze vertoond.

*Soul power
Jeffrey Levy-Hinte 
donderdag 10 september 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,- 

De film van vanavond heeft een 
merkwaardige ontstaansgeschie-
denis: tijdens het maken van een 
biopic van de bokser Moham-
med Ali merkte producent Jeffrey 
Levy-Hinte dat er honderden uren 
aan ongebruikt materiaal waren. 
Onder meer van het concert tij-
dens de Rumble In The Jungle-
boxfinale tussen Ali en George 
Foreman in Zaïre anno 1974. Een 
souldocumentaire met beelden en 
optredens van “de meest gevierde 
Amerikaanse R&B-artiesten aller 
tijden”: James Brown, B.B King, 
Celia Cruz en Miriam Makeba is 

méér dan een concertfilm; het 
stuk muziekgeschiedenis is niet 
alleen bedoeld voor soulkikkers 
natuurlijk.

De film wordt in Avant Première 
voor Nederland vertoond en zal op 
17 september worden uitgebracht 
door Cinemien.

VS 2008. Regie: Jeffrey Levy-Hin-
te. Duur: 93’. Met de hierboven al 
genoemde artiesten en nog vele 
anderen. De film wordt zonder 
pauze vertoond om niet het 
risico te lopen een optreden te 
onderbreken.

*La bohème
Robert Dornhelm 
donderdag 17 september 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-  

Het is leuk om in het Nazomer-mu-
ziekfilmfestival een breed scala 
aan films aan te kunnen bieden. 
Een documentaire over soulle-
gendes kan dan zomaar gevolgd 
worden door een verfilming van 
Giacomo Puccini’s gelijknamige 
opera. Hoewel we op het moment 
van schrijven de film nog niet ge-
zien hebben – er is maar één kopie 
en die komt maar niet in de buurt – 
hebben we er erg veel vertrouwen 
in. De talenten van sopraan Anna 
Netrebko en tenor Rolando Vil-
lazón worden zo breed geroemd, 
“het ‘dreamteam’ van de opera”, 
dat we wel móeten. 

Vier vrienden delen een tochtig 
appartement in het Parijs van 
1830. Rodolfo is schrijver, Marcel-

lo schilder, Schaunard musicus en 
Colline is filosoof. Als Rodolfo op 
kerstavond kennis maakt met de 
prachtige Mimi, slaat er onmid-
dellijk een vonk over. Maar als na 
korte tijd Mimi ernstig ziek wordt, 
wordt het moeilijk om de beloofde 
eeuwige trouw vol te houden…

De muziek voor de film is opgeno-
men tijdens een uitvoering van La 
Bohème in april 2007 in München 
door het Symphonieorchester des 
Bayerischen Rundfunks onder lei-
ding van Bertrand de Billy.

Oostenrijk 2008. Regie en script: 
Robert Dornhelm. Duur: 115’. Met: 
Anna Netrebko,  Rolando Villazón, 
Nicole Cabell (sopraan), George 
von Bergen (stem: Boaz Daniel, 
bariton) e.v.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond. 

*As it is 
in heaven
(Sa sim i himmelen)

Kay Pollak
donderdag 24 september 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,- 

Een festival waarin alle films ‘iets 
met muziek’ moesten hebben was 

8. Zouden de data en aanvangstijden op de pagina’s 2 en 3 op één regel te krijgen zijn?
Anders maar niet hoor.
Dan krijg je bij La bohème (tweede kolom pagina 3) misschien ook méér dan één regel, maar ik heb daar geen moeite mee, 
als dat niet lukt.

9. Pagina 4
Tussen de subitel van Departures: (Okuribito) en de naam van de regisseur wat witruimte


