
 

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 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. Shake-
speare in Love, 
Die Another Day 
en Pride & Preju-
dice. 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 vertoond.

Walk 
the Line
G u r i n d e r 
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. 
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Nog lang geen 
zomerrust
*  Het is toch nog een hele onderneming, die digitalisering. Nog steeds 

gaat niet alles precies volgens onze wensen, maar daar merken onze 
gasten natuurlijk niets van. Wanneer bijvoorbeeld de digitale filmsleutel 
door de virusscanner wordt tegengehouden is dat een probleem, dat 
moet worden opgelost.

*  Op 11 juli werkt Fanfare mee aan de viering van 100 jaar Basiliek met de 
vertoning van Des hommes et des Dieux in die basiliek.

* Speciaal natuurlijk is de vertoning van De rouille et d’os, één week vóór 
hij in Nederland zal worden uitgebracht. De film wordt getipt voor een 
prijs in Cannes dit jaar!

*  Onze vaste gasten weten dat we van de avond van de slotfilm graag een 
klein feestje maken; daar kiezen we de film op uit. Die avond moet u dus 
ook al vastleggen.

*  We wensen u en onszelf een fijne zomer; u bent weer van harte welkom 
vanaf donderdag 2 augustus.

Namens alle vrijwilligers van Filmtheater Fanfare:
Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

Dan draaien de rollen in een klap 
om, als Eliezer tot zijn grote ver-
rassing te horen krijgt dat hij de 
nationale prijs van Israël zal ont-
vangen. Kan Uriel omgaan met 
dezelfde jaloezie die zijn vader 
moet hebben gehad? Kan hij zijn 
vader het succes gunnen of zal hij 
dat saboteren? 

De rijke joodse cultuur heeft in 
de recente filmgeschiedenis - en 
dan bepaald niet alleen refere-
rend aan de Tweede Wereldoor-
log of de bijbelse geschiedenis 
– mooie en sfeervolle, kleine films 
opgeleverd. Maar ook over de 
recentere geschiedenis wordt er 
prachtig verhaald: Lebanon, Pa-
radise now.

“Regisseur en scenarist Joseph 
Cedar (…) schetst trefzeker een 
kleingeestige universitaire sfeer, 
waarin onder de dekmantel van 
de wetenschap persoonlijke ve-
tes worden uitgevochten. (...) Bij 
Footnote, dat maar liefst elf Israë-
lische filmprijzen won, krijgt u drie 
films voor de prijs van één: satire, 
familiedrama en tragikomedie.” 
(Het Parool)

Oscarnominatie voor beste bui-
tenlandse film 2012; A separation 
was de winnaar.

Israël 2011. Regie: Joseph Cedar. 
Duur: 103’. Met: Lior Ashkenazi, 
Shlomo Bar-Aba, Alma Zack, Mi-
cah Lewensohn e.a. De film wordt 
met pauze vertoond.

The best 
exotic 
Marigold hotel
John Madden
donderdag 21 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Natuurlijk sluiten we het Fanfa-
reseizoen sfeervol af: deze keer 
in Indiase sferen. Dian en haar 
ploeg zoeken nu al naar passende 
hapjes en drankjes om gezamen-
lijk een welverdiende vakantie in 
te kunnen luiden.

Een groep Britse gepensioneer-
den, die hun oude dag willen 
doorbrengen in het exotische en 
goedkope India, laten zich verlei-
den door de flitsende en gelikte 
advertentie van het gerestau-
reerde Marigold Hotel. Eenmaal 
ter plekke blijkt het voormalige 
paleis toch wat minder luxe te zijn 
dan beoogd. De senioren beslui-
ten er het beste van te maken en 
ontdekken dat je een nieuw leven 

en een nieuwe liefde kunt begin-
nen. Als je het verleden maar los 
laat.

Let u op de sterrencast die zicht-
baar plezier heeft beleefd aan het 
Indiase avontuur.

“Al worden uiteindelijk wat tech-
niekjes zichtbaar om de lijnen van 
het goed geschreven verhaal bij 
elkaar te brengen, hartverove-
rend blijft ‘t.” (De Telegraaf)

Groot-Brittannië 2012. Regie: 
John Maden. Duur: 124’. Judi 
Dench, Bill Nighy, Dev Patel, 
Maggie Smith, Tom Wilkinson. 
De film wordt zónder pauze ver-
toond, maar er is een názit!
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Kauwboy

Boudewijn Koole
donderdag 17 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

De Volkskrant wijdde er een groot 
artikel aan en meldde daarin dat 
Kauwboy bepaald niet alleen voor 



  

kinderen was gemaakt. We ne-
men de film dan ook op in het 
reguliere avondprogramma. De 
startende regisseur legde er zijn 
eigen jeugdherinneringen in vast 
en doet dat op een verbluffende 
manier.

Op een dag neemt Jojo van 10 een 
jonge kauw mee naar huis. Omdat 
zijn gescheiden vader “geen die-
ren in huis” wil, houdt hij die voor 
hem verborgen. Vader Ronald 
is geen gemakkelijke man met 
buien en als die achter de nauwe 
vriendschap tussen de jongen en 
de kauw komt is het huis te klein. 
Zeker als Jojo ook nog de verjaar-
dag van zijn moeder wil vieren. 
Toch helpt de vriendschap met 
de kauw de jongen de problemen 
door.

Op het Filmfestival van Berlijn in 
2012 werd Kauwboy bekroond 
met de Grand Prix van het ‘Deut-
sches Kinderhilfswerk’.

“Sterk spel van de jonge Rick 
Lens en Susan Radder. Een re-
alistisch verhaal over een ge-
mankeerde vader-zoonrelatie. 
En dan ook nog een hele leuke 
vogel. Bij elkaar opgeteld een 
verdiende winnaar van de prijs op 
de Berlinale en één van de beste 
Nederlandse jeugdfilms van de 
afgelopen jaren. En zeker ook 
aan te raden voor volwassenen.” 
(filmpjekijken.com)

Brengt u gerust uw (klein)kinde-
ren vanaf een jaar of 8 mee. Mor-
gen is er toch geen school.

Nederland 2012. Regie: Boude-

wijn Koole. Duur: 78’. Met: Rick 
Lens, Loek Peters, Cahil Ölmez, 
Ricky Koole, e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond. 

Intouchables
Olivier Nakache 
en Eric Toledano 
donderdag 24 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De roem van Intouchables snelde 
de film vooruit. De publiciteits-
machine meldde telkens dat al 
zoveel miljoen Fransen de film 
hadden bezocht, waarbij dat 
zoveel-aantal steeds groeide. Op 
de affiche staat “meer dan 18 mil-
joen”. Maar weest u gerust; dat 
heeft de hartverwarmende, heer-
lijke film helemaal niet nodig: hij is 
sowieso he-le-maal geslaagd.

Aan geld heeft miljonair Philippe 
door zijn zakenverleden geen 
gebrek. Door een ongeluk bij het 
paragliden is hij echter volledig 
verlamd geraakt en daardoor 
aan een rolstoel gekluisterd. 
Midden in Parijs huurt hij steeds 
weer iemand anders in om hem 

te verzorgen. Driss is een jonge 
Senegalees, die alleen maar 
even langskomt voor een hand-
tekening, als bewijs dat hij gesol-
liciteerd heeft, nodig voor het be-
houd van zijn uitkering. Natuurlijk 
valt hij Philippe op door zijn non-
chalante gedrag en Driss heeft 
een baan. Binnen de kortste ke-
ren staat het aanvankelijk starre 
huishouden in het enorme huis 
op z’n kop en dat tot bijna ieders 
tevredenheid.

Opvallend is het feit, dat de film op 
waarheid is gebaseerd, want je 
lijkt het niet te kunnen verzinnen; 
dat hoefde dus ook niet. 

“De film speelt knap met kijkers-
verwachtingen en lost ze even 
zo vaak wel als niet in, waardoor 
je continu onzeker blijft over de 
voortgang. Dat maakt dat de film 
een zinderende spanning blijft be-
houden.” (Movie2Movie)

Frankrijk 2011. Regie: Olivier Na-
kache en Eric Toledano. Duur: 
112’. Met: François Cluzet, Omar 
Sy (César voor beste acteur), 
Anne Le Ny, Audrey Fleurot, Clo-
tilde Mollet e.a. De film wordt met 
pauze vertoond.

Play
Ruben Östlund
donderdag 31 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het is niet anders: Play is de 
meest ongemakkelijke film van dit 
voorjaar. In het thuisland Zweden 
deed hij een uitgebreide discus-
sie oplaaien over de vraag of de 

film niet racistisch is. Dat was bij 
ons niet opgekomen, omdat het 
verhaal toch eigenlijk wel univer-
seel wordt verteld, al blijven de 
donkere jongens overwegend de 
daders en de blanke de slachtof-
fers. Maar waar draait het om?

Voor zijn film baseerde Ruben 
Östlund zich, hij ook al, op waar-
gebeurde feiten. In het centrum 
van de Zweedse stad Göteborg 
overviel tussen 2006 en 2008 een 
groep jongens van 12 tot 14 jaar 
een aantal kinderen. Voor zijn film 
beperkte de regisseur zich tot een 
klein aantal daders en ook maar 
enkele slachtoffers, acht kinderen 
in totaal. Er is geen sprake van fy-
siek geweld, al is het schrijnend 
genoeg wat er gebeurt. 
Óstlund lijkt de kinderen van een 
afstandje nauwkeurig te observe-
ren, zonder dat ze daar erg in heb-
ben natuurlijk, maar ook zonder 
dat hij in wil grijpen. Soms kijk je 
mee vanachter een hekwerk in de 
tram hoe de kinderen hun macht 
uitproberen of die op (kunnen) 
leggen aan anderen.

Winnaar Coup de Coeur Award in 
Cannes. 

“een ogenschijnlijk simpele, maar 
diepgravende, verwarrende pa-
rabel over de multiculturele sa-
menleving; een geraffineerd, zeer 
nauwgezet discussiestuk over 
‘haves and have-nots’, racisme en 
omgekeerd racisme, groepsdruk 
en groepsdynamieken.” (cinema.
nl)

Zweden 2011. Regie: Ruben Öst-
lund. Duur: 118’. Met: Anas Abdi-
rahman, Sebastian Blyckert, Yan-
nick Diakité, Sebastian Hegmar, 
Abdiaziz Hilowle e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

De rouille 
et d’os
in avant première  
voor Nederland

Jacques Audiard
donderdag 7 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Op 14 juni zal de film van vanavond 
worden uitgebracht in Nederland, 
maar eigenlijk hopen we, dat er 
vooraf al wat ‘aan de hand is’ 
vanwege zijn première in Cannes 
2012, waar hij meedingt naar de 
grote prijzen.

Alain (Ali) van Versch is 25 en 
woont in Noord-Frankrijk. Hij heeft 
geen geld, nooit gehad ook. Als je 
jong en alleen bent, is dat geen 
probleem. Dat wordt het wel als 
de vrouw, bij wie hij een zoontje 
heeft verwekt, het kind bij hem 
dumpt. Ten einde raad belt Ali zijn 
zus die in Antibes woont. Daar zul-
len vader en zoon, die elkaar niet 

kennen, onderdak vinden voor de 
winter. Ali heeft zich verzoend met 
de situatie: ellende is minder pijn-
lijk in de zon. Hij neemt alle klusjes 
aan die hij kan krijgen. Bij één van 
die baantjes ontmoet hij Stépha-
nie, 28 jaar en beeldschoon, dres-
seur van orka’s in het Aqua Park 
van Antibes. Maar wat als die een 
ernstig ongeluk krijgt…

Frankrijk 2012. Regie: Jacques Au-
diard. Duur: ong. 115’. Met: Matthi-
as Schoenaerts, Marion Cotillard, 
Bouli Lanners, Tibo Vandenborre 
en meer. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

Footnote
Joseph Cedar
donderdag 14 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

De film van vanavond gaat over de 
vader Eliezer- zoon Uriel-relatie, 
beiden Talmoedgeleerden aan de 
Hebreeuwse Universiteit van Je-
ruzalem. Uriel heeft al meer dan 
eens erkenning voor zijn werk ge-
kregen terwijl Eliezer het nog niet 
verder bracht dan een voetnoot. 
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