
 

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 onder gebukt. Zij sluit zich 
dan ook niet aan bij haar lotgenoten, 
die hoppen van teaparty naar welda-
digheidsfeestje. Ze koopt het voor de 
sloop bestemde Windmill Theatre in 
de Londense wijk Soho en kiest de 
opvallende en net zo eigenwijze Vivi-
an Van Dam als zakenleider. Die dub-
bele eigenwijsheid botst natuurlijk 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 Oscarno-
minatie 2006, maar moest Reese Wit-
herspoon (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
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 eer-
ste les met een veel te langzaam afgestelde pick-

up, later op volle snelheid. Cash’ 
opzienbarende optreden voor de 
gevangenen van San Quentin is 
de hele wereld overgegaan en de 
cd van dat concert was een groot 
succes.

Cash heeft opgetreden met on-
der anderen Jerry Lee Lewis en 
Elvis Presley en van die optre-
dens 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 Witherspoon (als June 
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Een aanvulling op de 
nazomer
*  Ook al was het weer er níet naar, de Fanfaremedewerkers hebben zich 

toch een aantal weken los kunnen weken van de Fanfareactiviteiten, 
maar nu staan ze weer te trappelen om van start te gaan met een nieuw 
seizoen.

*  Vanaf september zal er om de week op zondagmiddag ook een Jeugd-, 
Kinder- of Familiefilm te zien zijn bij het filmtheater. Een lang gekoes-
terde wens gaat in vervulling door de medewerking van een bloedfana-
tieke nieuwe vrijwilligersgroep. Kom gerust eens kijken!

*  Nu al kijken we even vooruit naar het programma van de Halderbergse 
Cultuurmaand. Noteert u zondag 9 september: in samenwerking met 
CvK Amadeus worden twee documentaires vertoond met ‘de piano’ in 
een hoofdrol: Pianomania en Over Canto worden omlijst door optredens 
en een koffie- of thee-arrangement.

Alle vrijwilligers van Filmtheater Fanfare zien u graag weer terug:

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

wellicht ook zijn invloed op de 
filmproductie.

Volcano (originele titel: Erdfjall) 
boekte vele successen op film-
festivals over de hele wereld en 
dat wordt op een speciale blog 
allemaal nauwkeurig bijgehou-
den. Het verhaal gaat je soms dan 
ook door merg en been. 

Hannes is een stugge IJslander, 
die net met pensioen is gegaan 
en hij ziet de komende periode 
bepaald niet zitten. Zijn vrouw 
Anna moet het daarbij wel ontgel-
den en hun kinderen ergeren zich 
daar erg aan. Maar wanneer het 
echtpaar langzaam maar zeker 
begint te wennen aan de nieuwe 
situatie en de relatie zelfs weer 
meer toekomst lijkt te hebben, 
krijgt Anna een hersenbloeding, 
waardoor er maar een schim van 
haar overblijft. En dan eist Han-
nes de verzorging van zijn vrouw 
volledig op.

Ook het prachtige IJslandse land-
schap speelt in de film een, zij het 
bescheiden rol.

Volcano was de IJslandse inzen-
ding voor een Oscar voor beste 
buitenlandse film in 2011.

“A film that triggers a deep 
emotional response that has 
nothing to do with sentimentality. 
It juxtaposes domestic space 
with the dramatic Icelandic 
landscape to riveting effect. 
Not just another film about 
redemption, Rúnar Rúnarsson’s 
debut depicts the moral ambiguity 
of the choices facing a complex, 
older man.” (Juryrapport Chi-
cago International Filmfestival) 

IJsland 2011. Regie: Rúnar Rú-
narsson. Duur: 99’. Met: Benedikt 
Erlingsson en Margrét Helga 
Jóhannsdóttir. De film wordt 
zonder pauze vertoond. 
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A simple life
in avant première voor 
Nederland

Ann Hui
donderdag 2 augustus 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Het is niet de eerste keer, dat we 
als openingsfilm van een nieuw 
seizoen, midden in de zomer, al 
veel weggegeven. We waren erg 
onder de indruk van A simple life, 

die we zagen op het festival van 
Rotterdam. Hij ademt wel enigszins 

Jeugdfilm
Het is niet de bedoeling 
om elke keer uitgebreid 
aandacht te besteden aan 
de Jeugdfilms, die Fanfare 
vanaf 2 september elke 14 
dagen op zondagmiddag 
gaat vertonen. Dat zou ons 
te veel ruimte in de folder 
kosten. We zullen voortaan 
de Jeugdfilmfolder wel rond-
sturen met de nieuwsbrief, 
zodat u vanzelf op de hoogte 
blijft.

In de herfstvakantie doet 
Fanfare mee met het initiatief 
van het bkkc met onder meer 
een film in de ochtend voor 
de doelgroep 2+ (!); de an-
dere films zijn voor 8+ en 4+.

De toegangsprijs voor de 
Jeugdfilm bedraagt €5,-, 
maar als een jarige (behalve 
de begeleiders) tenminste 
5 feestvierders meebrengt 
mag hij of zij gratis.



  

de sfeer van Departures, de Ja-
panse film die in 2009 de Fanfare-
poll won, al voert dat de verwach-
tingen misschien al te hoog op.

Het verhaal is zo eenvoudig: al 
vele jaren is Zhong Chun-Taode 
de huishoudster van de familie 
van een vrijgezelle jonge filmpro-
ducent. Maar als zij op een kwade 
dag onwel is geworden, draaien 
de rollen als vanzelfsprekend om, 
want zo kijkt de jonge man daar 
tegenaan, al wil zij daar eigenlijk 
niets van weten.

Winnaar van de Zilveren Leeuw 
voor beste actrice op het Filmfes-
tival van Venetië 2011.

Regisseur Ann Hui wilde dat de 
film de bekroning op haar oeuvre 
zou zijn, maar die was echter zo’n 
succes dat ze besloot verder te 
gaan met filmen.

A simple life wordt op 16 augustus 
uitgebracht door Cinemien.

Hong Kong 2011. Regie: Ann Hui. 
Duur: 117’. Met: Andy Lau en 
Deannie Yip. De film wordt met 
pauze vertoond. 

SuperClásico
Ole Christian Madsen
donderdag 9 augustus 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het idee ontstond bij toeval, maar 
we hebben het met plezier inge-
vuld: augustus is Scandinavische 
maand bij Fanfare. We beginnen 
Deens, maar de volgende weken 
wordt er ook nog Noors en IJs-
lands gesproken in de films.

Om het nóg breder te trekken: Su-
perClásico is dan wel een Deense 
film, maar hij speelt zich af in Ar-
gentinië, met wijn uit dat land in 
een bijrol. We doen ons best om 
deze avond een passende wijn te 
schenken. 

Christian en Anna zijn uit elkaar 
en zij heeft eigenlijk al een nieuw 
en succesvol leven met een plaat-
selijke voetbalheld in Buenos Ai-
res. Christians wijnwinkel gaat 
niet zo best en (ook) dat brengt 
hem op het idee om zijn ex achter-
na te vliegen om “de scheidings-
papieren op orde te brengen”, 
maar eigenlijk om te proberen het 
weer goed te maken tussen hen. 
Puberzoon Oscar moet mee en 
natuurlijk gaat het allemaal wat 

anders dan de bedoeling is.

De Deense Oscarinzending stond 
ook op de nominatie om als slot-
film van het vorige seizoen dienst 
te doen, maar dat lukte niet. Als 
‘zomerfilm’ blijft hij prima ge-
schikt. 

“Door Latijnse passie tegenover 
Scandinavische kilheid te plaat-
sen, schopt Madsen heel wat 
open deuren in. Maar een klucht 
wordt het nooit, daarvoor houdt 
deze regisseur te veel van zijn 
personages.” (de Filmkrant)

Denemarken 2011. Regie: Ole 
Christian Madsen. Duur: 99’. Met: 
Anders W. Berthelsen, Paprika 
Steen, Sebastián Estevanez, 
Jamie Morton e.a. De film wordt 
met pauze vertoond. 

Oslo, 
August 31st  
Joachim Trier
donderdag 16 augustus 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Van een heel andere orde dan 
de film van vorige week is Oslo 
August 31st, maar het is ook de 
bedoeling om duidelijk te maken, 
hoe breed er in Noord-Europa 
films worden gemaakt. Deze bleef 
bij ons nog lang door het hoofd 
spelen.

De 34-jarige Anders heeft zijn 
afkickprogramma afgerond en 
hij zal als onderdeel van dat pro-
gramma in Oslo een sollicitatie-

gesprek hebben. Maar Anders 
maakt een eerste verkeerde be-
slissing door op zoek te gaan naar 
mensen en plaatsen uit zijn vroe-
gere leven. En dat is nog maar het 
eerste onverstandige besluit.

Steeds verder zakt Anders weg 
in overwegingen over de zin van 
zijn bestaan en in frustraties over 
de gemiste kansen en teleurstel-
lingen. 

Is er wel voldoende ruimte voor 
een nieuwe start? 

“Een integer en poëtisch drama 
van regisseur Joachim Trier naar 
het boek ‘Le feu follet’ van Pierre 
Drieu, waar ook de gelijknamige 
beroemde film noir van Louis 
Malle  uit 1963 op is gebaseerd.” 
(persmap)

“Toch is de film wel degelijk aan-
grijpend, vooral omdat het verhaal 
op de één of andere manier vol-
komen eerlijk en oprecht lijkt. (...) 
Daar komt bij dat de acteurs na-
turel en geloofwaardig zijn en de 

sobere cameravoering de sfeer 
van de film ondersteunt.” (Spits)

Noorwegen 2011. Regie: Joachim 
Trier. Duur: 95’. Met: Anders 
Danielsen Lie, Malin Crépin, Hans 
Olav Brenner, Ingrid Olava e.a. De 
film wordt zonder pauze vertoond.

Happy Happy
Anne Sewitsky
donderdag 23 augustus 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Hoewel ook de originele titel Sykt 
lykkelig (= Waanzinnig blij) cy-
nisch is bedoeld is er toch sprake 
van een komisch drama en die 
maken ze dus óók in Noorwe-
gen. We vinden het wel leuk, dat 
de film in een sneeuwlandschap 
speelt en er zelfs een kerstscene 
in voorkomt.

Ook al heeft haar man niet zo 
veel belangstelling voor haar, dat 
maakt Kaja, als eeuwige opti-

mist, niet zo veel uit. Maar als de 
nieuwe buren het perfecte stel 
lijken te zijn, gaat zij daar toch wat 
anders over denken. Die nieuwe 
buren lijken alles allemaal en he-
lemaal voor elkaar te hebben: ze 
zijn succesvol, knap, ze zingen in 
een koor en hebben zelfs een kind 
geadopteerd uit Ethiopië. Dat doet 
bij Kaja een nieuwe wereld open-
gaan. Waardoor die van haar ei-
genlijk compleet op zijn kop komt 
te staan.

“Deze Noorse tragikomedie moet 
het hebben van goede acteer-
prestaties en een sterk script. Dat 
laatste zorgt voor onverwachte 
wendingen, vileine humor en 
geloofwaardige karakters. Bo-
vendien is het een eerlijk script, 
dat personages en publiek niet 
spaart.” (Cinemagazine)

Noorwegen 2010. Regie: Anne 
Sewitsky. Duur: 85’. Met: Agnes 
Kittelsen, Maibritt Saerens, Joa-
chim Rafaelsen, Henrik Rafaelsen 
e.a. De film wordt met pauze 
vertoond. 

Volcano
Rúnar Rúnarsson
donderdag 30 augustus 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Het blokje films uit Noord-Europa 
wordt afgesloten met een prach-
tig, voor een Europese Oscar ge-
nomineerd, maar stevig drama uit 
IJsland. Er komt met vulkaanas 
en bankenschulden al niet zo 
veel goed nieuws uit dat naar het 
schijnt prachtige land en dat heeft 
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