
 

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 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 
Henderson een 
Oscarnomina-
tie 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: Step-
hen Frears. Duur: 
103’. Met behalve 
Judi Dench ook 
Bob Hoskins, Kelly 
Reilly, Will Young. 
De film wordt met 
pauze vertoond.

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 beschreven. 
Joaquin Phoenix (Johnny Cash) en Reese Wither-

Dit is een uitgave van Filmtheater Fidei et Arti, 
Pastoor Hellemonsstraat 1, 4731 HV Oudenbosch. Tel. 0165 313330.  
Vormgeving: Onnink communications. 
Drukwerk: AB Drukkerij, Oudenbosch.  
E-mail: info@fideietarti.nl, www.fideietarti.nl.

www.filmtheaterfanfare.nl

Filmprogramma

Agenda

Filmprogramma

JANUARI

do 15
In klassiekersreeks:
Blood simple
vooraf: lezing door 
Jan Salden

za 17 en zo 18
Bride Flight 

do 22
Burn after reading

do 29
Boy A

FEBRUARI

do   5
Hunger

do 12
Die Welle

do 19
Versailles

do 26
In klassiekersreeks:
Breaking the waves
vooraf: lezing door 
Jan Salden

Vertoningsadres:
De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

januari / februari 2009

Een nieuw jaar vol prachtige films
 

* Ook al is het jaar al enkele weken oud wanneer u dit leest, het is nooit te 
laat voor oprechte wensen voor u en de uwen voor een jaar vol - naar we 
hopen - prachtige filmverrassingen.

* Vooruitlopend op het jaarverslag kan al vermeld worden, dat Filmtheater 
Fanfare 2008 afsloot met een recordbezoekersaantal van 3570, een groei 
met ruim 2%.

* Op donderdag 5 maart herdenkt Fanfare het feit dat Oudenbosch op die 
dag precies 20 jaar een filmtheater heeft. Dan weet u dat alvast.

* Een overvolle folder met erg veel titels en daarom maar snel van start.

Altijd staan voor u klaar:
Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

melt, Jennifer Ulrich, Christiane 
Paul e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

Versailles
Pierre Schoeller

donderdag 19 februari 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-  

Enkele maanden geleden over-
leed Guillaume Depardieu (zoon 
van) op 37-jarige leeftijd. Hij was 
in Nederland weinig te zien, maar 
speelde in bijna 40 films. Er is een 
groot acteur verloren gegaan.

Samen met haar vijfjarige zoon-
tje Enzo zwerft Nina door Parijs. 
Ze is werkeloos en met haar fa-
milie heeft ze geen contact. Hun 
problemen drijven hen naar het 
gebied rondom het paleis van 
Versailles en daar ontmoet ze 
Damien die ook in de marge van 
het bestaan er het beste van 
probeert te maken. Die komt er 
de volgende dag achter dat ze is 

verdwenen. Damien heeft geen 
andere keus dan zich, aanvanke-
lijk met tegenzin, over de jongen 
te ontfermen.

Film by the Sea ***** 
(Dian en Ad Uijtdewilligen).

Frankrijk 2008. Scenario en 
regie: Pierre Schoeller. Duur: 
113’. Met: Guillaume Depardieu, 
Judith Chemla, Max Baissette 
de Malglaive. De film wordt met 
pauze vertoond.

Breaking 
the waves
Lars von Trier
donderdag 26 februari 20.30 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-  

Voorafgaand aan de film is er een 
lezing van Jan Salden om 19.45 
uur

Er is door de Vereniging van Bra-
bantse Filmtheaters een speciale 
brochure gemaakt van het volle-
dige programma van de Klassie-
kersreeks. We volstaan hier met 
de tekst daaruit:

Breaking the Waves speelt zich 
af in een streng protestantse ge-
meenschap in het barre noorden 
van Schotland. Bess, een meisje 
dat af en toe met God praat, wordt 
verliefd op Jan, die arbeider is 

op een booreiland. Ondanks de 
afkeuring van de dorpsgemeen-
schap trouwen ze toch. Het prille 
geluk wordt abrupt afgebroken 
wanneer Jan door een ongeluk 
volledig verlamd raakt. 
 

Breaking the Waves vertelt over 
onvoorwaardelijke liefde, gren-
zeloze toewijding, diep geloof en 
wonderen. Deze jonge klassieker 
werd bij de première in Cannes 
een meesterwerk genoemd en 
kreeg de speciale juryprijs. Daar-
naast won de film diverse inter-
nationale filmprijzen, waaronder 
de European Film Award in de 
categorie ‘beste film’ (1997).        

Na aanvang van de lezing om 
19.45 uur is er pas weer toegang 
tot de zaal ná die lezing. De film 
wordt ondanks z’n lengte zonder 
pauze vertoond.

Denemarken 1996. Regie: Lars 
von Trier. Duur: 159’. Met: Emily 
Watson, Stellan Skarsgård, Ka-
trin Cartlidge e.v.a.
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Blood simple
Gebroeders Coen

donderdag 15 januari 20.30 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-
Voorafgaand aan de film is er een 
lezing van Jan Salden om 19.45 
uur

Er is door de Vereniging van Bra-
bantse Filmtheaters een speciale 
brochure gemaakt van het volledi-
ge programma van de Klassiekers-
reeks. We volstaan hier met de 
tekst daaruit:
De jonge aantrekkelijke Abby 
pleegt overspel met de knappe 
barman Ray die werkzaam is in de 

saloon van haar man Julian. De 
saloonbaas heeft zijn vermoedens 
over de relatie en laat het tweetal 
schaduwen door een privédetecti-
ve. Deze detective probeert echter 
uit de opdracht een slaatje te slaan. 
Binnen de kortste keren loopt het 
hele onderzoek uit de hand en val-
len er verschillende doden. Het is 
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de vraag of de relatie tussen Abby 
en Ray nog stand kan houden on-
der zoveel druk. 

Na aanvang van de lezing om 
19.45 uur is er pas weer toegang 
tot de zaal ná die lezing. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

VS 1984. Regie: Joel en Ethan 
Coen. Duur: 100’. Met: John 
Getz, Frances McDormand, Dan 
Hedaya e.a.

Bride Flight
Ben Sombogaart

zaterdag 17 januari 20.15 uur
zondag 18 januari 14.00 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-

We maken extra ruimte in het pro-
gramma om dé Nederlandse win-
terhit van dit jaar te laten zien.

Bride Flight vertelt het verhaal 
van de jonge Ada, Marjorie en 
Esther en de ambitieuze Frank. 
Ze ontmoeten elkaar tijdens de 
beroemde luchtrace van Londen 
naar Nieuw-Zeeland in 1953. Ver-
wachtingsvol beginnen ze aan 
hun nieuwe leven. Ze weten niet 
dat door de ontmoeting op deze 
vlucht, de ‘Bride Flight’, hun le-

vens voor altijd verbonden zullen 
blijven. 

Van de makers van De tweeling.
Verfilming van ‘Bruidsvlucht’ van 
Marieke van der Pol.

Nederland 2008. Regie: Ben 
Sombogaart. Duur: 130’. Met: 
Willeke van Ammelrooy, Walde-
mar Torenstra, Karina Smulders, 
Rutger Hauer, Pleuni Touw, Petra 
Laseur, Anna Drijver e.a. De film 
wordt met pauze vertoond.

Burn after 
reading
Gebroeders Coen
donderdag 22 januari 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-

Het leek ons een goed idee om 
de eerste film van de heren Coen 
te laten volgen door hun laatste. 
Tussen die twee titels zitten ten-
minste 14 producties waaraan 
de heren hebben gewerkt, maar 
meestal betekent dat, dat ze de 
hele productie in handen hadden.

De persmap heeft niet veel woor-
den nodig om de synopsis samen 
te vatten: “In deze zwarte kome-
die valt een disk, waarop de me-
moires van een CIA-agent staan,  
in de handen van twee geweten-
loze fitness-medewerkers, die de 
eigenaar willen chanteren.

We hebben vrijwel alle films van 
de gebroeders Coen naar Ouden-
bosch gehaald. Misschien moet 
je houden van de stijl van de he-
ren, maar die is toch ook wel aan 

velen besteed. Ook acteurs en 
actrices willen graag samenwer-
ken met de heren en naast een 
vast optreden van Frances Mc 
Dormand is er een behoorlijk blik 
opengetrokken.

V.S. 2008. Regie: Joel en Ethan 
Coen. Duur: 96’. Met: Brad Pitt, 
George Clooney, John Malkovich, 
Tilda Swinton, Frances McDor-
mand, Richard Jenkins e.v.a. De 
film wordt met pauze vertoond.

Boy A
John Crowley 

donderdag 29 januari 20.15 uur
toegang: €7,- met pas: €5,-  

Prachtig Brits drama dat in Ne-
derland toch maar moeizaam 
opgepakt lijkt te worden. We za-
gen de film dit jaar in Vlissingen 
bij Film by the Sea, hij won er ook 
de MovieSquad-award van de 
jongerenjury en van ons kreeg hij 
4½  ster.

Jack krijgt na bijna vijftien jaar in 
jeugdgevangenissen een nieuwe 
kans: hij krijgt een nieuwe naam, 
een baan en een nieuw leven. Zo-
lang zijn echte naam niet aan het 
licht komt, ziet zijn toekomst er 
hoopvol uit. Begeleider Terry helpt 

hem daarbij op alle mogelijke ma-
nieren. Jack heeft een gruwelijke 
kindermoord op zijn geweten en 
hij levert een constant gevecht 
met zichzelf en de media om het 
verleden te vergeten en om écht 
opnieuw te kunnen beginnen. Zal 
hij die kans krijgen?

Boy A is een film met het Mo-
vieZone-label. Gelijk met de uit-
breng van de film in Nederland 
verscheen ook de vertaling van 
het boek: Jongen A, dat eerder de 
‘Book to Talk About Prize 2008’ in 
Engeland won.

Groot-Brittannië 2008. Regie: 
John Crowley. Duur: 100’. Met: 
Andrew Garfield, Anthony Lewis, 
Peter Mullan, Skye Bennett 
e.a. De film wordt zonder pauze 
vertoond.

Hunger
Steve McQueen 

donderdag 5 februari 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,- 

In een land moet het meestal een 
aantal jaren duren voordat films 
een goed beeld kunnen geven 
van de misstanden die hebben 
plaatsgevonden. Hunger is naar 

onze mening de meest aangrij-
pende film over de ‘Noord-Ierse 
kwestie’.

Een van de Ierse hongerstakers in 
de beruchte Maze-gevangenis in 
Noord-Ierland, we schrijven 1981, 
is Bobby Sands. De gevangenen 
kwamen in opstand tegen de barre 
omstandigheden en in  het verhaal 
gaat het om de laatste zes weken 
uit het leven van Sands. 

“Mokerslag Hunger is indringend, 
aangrijpend en urgent. Meer kan 
van een film niet worden ver-
langd.” (Het Parool)

Regisseur McQueen is een Britse 
kunstenaar, die in Amsterdam 
woont, en met deze film de Disco-
very Award op het Filmfestival van 
Toronto won.

Groot-Brittannië 2008. Regie: 
Steve McQueen. Duur: 92’. Met: 
Michael Fassbinder. Stuart Gra-
ham, Helena Bereen e.a. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

Die Welle
Dennis Gansel

donderdag 12 februari 20.15 uur
toegang: €7,-, met pas: €5,-  

In 1981 was daar ineens het grote 
succes van de Amerikaanse tele-
visiefilm The wave en er was veel 
om te doen. Al zijn we tegenwoor-
dig veel gewend, met dezelfde 
strekking is Die Welle gemaakt en 
opnieuw verbaas je je als kijker 
wél en niet. Dat een beïnvloeding 
zo gemakkelijk zou zijn en dat het 
dus - aannemelijk verfilmd -  zelfs 
in Duitsland lijkt te kunnen.

Docent maatschappijleer Rai-
ner Wenger doet met zijn klas 
een project met de bedoeling 
een dictatuur voelbaar te maken. 
De leerlingen vinden het aan-
vankelijk natuurlijk maar niks, 
maar na enkele dagen ontstaat 
er zowaar een fanatisme en een 
serieuze beweging: Die Welle, 
maar die escaleert behoorlijk.  
 

De film won in eigen land een 
Bronzen Film Award voor beste 
speelfilm. De jonge acteur Frede-
rick Lau kreeg voor zijn bijrol van 
Tim een Gouden Film Award.

Duitsland 2008. Regie:  Dennis 
Gansel. Duur: 110’. Met: Jürgen 
Vogel,  Frederick Lau, Max Rie-


