
 

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 welda-
digheidsfeestje. Ze koopt het voor de 
sloop bestemde Windmill Theatre in 
de Londense wijk Soho en kiest de op-
vallende en net zo eigenwijze Vivian 
Van Dam als zakenleider. Die dubbele 
eigenwijsheid botst natuurlijk en wan-
neer 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 Oscarnomi-
natie 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 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 Witherspoon (als 
June Carter) zingen de num-
mers zelf en dat doen ze bijzon-
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Uitwaaieren in het 
filmtheater
*  Dat is de bedoeling: elke week op visite op een andere plaats op de 

wereld. Overal valt er wat te vertellen en altijd kan dat fascineren. In 
deze folder komen de films uit Amerika, Canada, Denemarken, België, 
Duitsland en Groot-Brittannië. 

*  In de herfstvakantie doet Fanfare mee met het initiatief van het bkkc 
(Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur). 3 Jeugdfilms voor 
verschillende leeftijdsgroepen staan op het programma. Ze beginnen 
steeds om 14 uur. Op zondag 14 oktober is Blijf! te zien voor 8-plussers, 
op donderdag 18 oktober wordt Kikker en zijn vriendjes voor (let op) 
de doelgroep 2+ vertoond vanaf 11 uur en Lotte en de maansteen (4+) 
vanaf 14 uur. Op zondag 21 oktober draait ook nog Paranorman voor 
9-plussers: een horrorfilm voor kinderen. Er is een speciale folder be-
schikbaar.

Veel te beleven dus voor elke liefhebber en we heten u van harte welkom:

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

Duitsland hoopt zij toch te kunnen 
ontsnappen en daarom probeert 
zij te voorkomen dat ze zich hecht 
aan de nieuwe omgeving en wil zij 
er alleen zijn voor de kinderen die 
zij behandelt. En dat terwijl haar 
baas André juist extra veel aan-
dacht aan haar besteedt. Maar 
wat zijn zijn motieven en kan de 
geplande vlucht wel doorgaan?

Zilveren Beer in Berlijn in de ca-
tegorie beste regisseur en geno-
mineerd voor beste Europese film 
2012.

“Het web dat Petzold spint, omvat 
niet alleen zijn personages, maar 
ook de toeschouwer. Die kan 
enerzijds betekenislagen blijven 
ontdekken, en ontsnapt ander-
zijds maar ternauwernood aan 
de claustrofobische sfeer van 
de film, die even romantisch als 
gevaarlijk is. Hier is geen ruimte 
voor sentiment of nostalgie.” (de 
Filmkrant)

Duitsland 2012. Regie: Christian 
Petzold. Duur: 105’. Met: Nina 
Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer 
Bock e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

The angels’ 
share
Ken Loach
donderdag 15 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

‘Het engelendeel’ heeft iets te 
maken met de productie van 
whisky, Schotse in dit geval. En 
er zal vanavond dus meer dan 
normale aandacht zijn voor het 
drankje, dat met zoveel gevoelig-
heden omgeven is…

De films van Ken Loach spelen 
zich altijd af in de lagere milieus 
van de Britse maatschappij. 
Meestal wordt een serieus on-
derwerp behandeld, maar The 

angels’ share is licht van toon, 
natuurlijk fantastisch gespeeld in 
soms bijna onverstaanbaar Glas-
gows dialect.

Robbie is wat we hier een draai-
deurcrimineel zouden noemen en 
binnenkort zal hij vader worden. 
Tijdens een taakstraf ontmoet 
hij Rhino, Albert en Mo, die door 
reclasseringsambtenaar Henri 
liefdevol worden begeleid. Henri 
probeert bij hen ook zijn liefde 
voor de whisky over te brengen, 
maar dat wordt alleen door Rob-
bie opgepakt. De godendrank 
zal het leven van alle betrokke-
nen veranderen, al moet er in de 
Schotse Hooglanden een behoor-
lijk risico voor genomen worden.

“Zoals vaak bij Loach ontrolt het 
verhaal zich rustig, en via af en 
toe verrassende zijpaden. Het ac-
teerwerk is daarbij wederom uit-
muntend; vooral Paul Brannigan 
maakt indruk als de timide maar 
vindingrijke Robbie. The angle’s 
share is een fijne feelgoodfilm 
voor liefhebbers van een sociaal 
drama met een scherp randje én 
humor.” (nu.nl)

Groot-Brittannië 2012. Regie: 
Ken Loach. Duur: 105’. Met: Paul 
Brannigan, John Henshaw, Gary 
Maitland, Jasmin Riggins, Wil-
liam Ruane e.a. De film wordt met 
pauze vertoond.
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Meek’s cutoff
Kelly Reichardt
donderdag 11 oktober 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het komt maar sporadisch voor dat 
het filmtheater in de programme-
ring kiest voor een western. Meek’s 
cutoff is natuurlijk geen gewone re-
presentant van dat genre en is nota 
bene gebaseerd op ware feiten.
Je kunt je als kijker helemaal voor-



  

stellen, dat het zo gegaan moet 
zijn: drie emigrantengezinnen die 
in 1845 naar het verre westen 
trekken, op zoek naar een beter 
leven. De onzekerheid tegemoet, 
maar alles beter dan het leven 
van nu. Natuurlijk beseffen ze, dat 
ze de beruchte bergkam Cascade 
Mountains over moeten, maar 
Stephen Meek, een bergbewoner, 
die zegt ter plekke bekend te zijn, 
zal hun gids zijn. Of is het beter 
om te luisteren naar de ondoor-
grondelijke indiaan, die zich on-
gevraagd bij de pioniers aansluit?

“Meek’s cutoff is zo’n film die met 
de jaren alleen maar groter zal 
worden en waarvoor alvast een 
plek gereserveerd kan worden in 
de eindejaarstoptien.” (cinema.nl)

“Reichardts eerste periodefilm 
kent dezelfde tred als het eerdere 
werk, dat vaak als traag en mi-
nimalistisch wordt omschreven, 
maar een eigen vitaliteit vindt in 
de onvoorspelbaarheid van de 
scenario’s. Die zijn dun aan plot 
en vooraangekondigde wendin-
gen, maar vol suggestie en bete-
kenis.” (de Volkskrant)

V.S. 2010. Regie: Kelly Reichardt. 
Duur: 104’. Met: Michelle Willi-
ams, Bruce Greenwood, Will Pat-
ton, Zoe Kazan, Paul Dano e.a. De 
film wordt zonder pauze vertoond.

Take this 
waltz
Sarah Polley
donderdag 18 oktober 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Al heel snel in het verhaal voel je 
als kijker dat er wat mis dreigt te 
gaan. Margot en haar man Lou, 
die voortdurend kip bereidt om 
zijn kookboeken uit te testen, heb-
ben het misschien té goed met el-
kaar of beter: te gemakkelijk. Tot-
dat Daniel hun nieuwe buurman 
(bij toeval zitten ze naast elkaar in 
het vliegtuig) zich meldt en Mar-
got aanvankelijk niet begrijpt wat 
haar overkomt: er slaat een vonk 
over. Daniel doet er niet eens zo 
veel voor, maar Margot kan zich 
nauwelijks inhouden. De kijker 
kan dan nog maar moeilijk met 
haar meevoelen…

“Het is misschien nog te vroeg om 
te zeggen of dat Sarah Polley’s 
signatuur is, maar net als Away 
from her valt Take this waltz op 
door zijn warme toon. In Polley’s 
films zijn twijfel en afscheid geen 
reden voor geëxalteerd drama.” 
(de Filmkrant)

“Alles wat Polley voor ogen had, 
is haar gelukt. Take this waltz is 
een emotionele filmervaring die 
je dwingt je eigen relatie onder 
de loep te nemen. Het resultaat 
daarvan zal ook de interpretatie 
van het einde van de film beïn-
vloeden.” (MovieScene)

Canada 2011. Regie: Sarah Polley. 
Duur: 116’. Met: Michelle Willi-
ams, Seth Rogen, Luke Kirby e.a. 
De film wordt met pauze vertoond.

A Royal affaire
 Nicolaj Arcel
donderdag 25 oktober 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Aan het begin van het seizoen 
heeft Fanfare een aantal films uit 
de Noord-Europese landen ver-
toond. Toen al werd duidelijk wat 
een prachtige producties daar 
vandaan komen. Uit Denemarken 
komt ook het prachtige kostuum-
drama van vanavond, dat niet 
onder hoeft te doen voor Britse 
evenknieën.

In Denemarken is het verhaal, dat 
op waarheid is gebaseerd, ge-
voeglijk bekend; hier niet. Op haar 
vijftiende wordt de Engelse prin-
ses Caroline Mathilde uitgehuwe-
lijkt aan de enigszins gestoorde 

jonge Deense koning Christian VII. 
Het blijkt bepaald geen sprook-
jeshuwelijk te zijn, vooral omdat 
alleen huisarts Johann Friedrich 
Struensee tot de koning door kan 
dringen. Dat maakt het de dok-

ter mogelijk om die invloed aan 
te wenden, te goeder trouw dat 
wel, voor een goed bestuur van 
het land. Maar wanneer er een 
romance ontstaat tussen dokter 
Struensee en de koningin loopt 
het bepaald verkeerd af; ook voor 
het land.

“Regie, camerawerk en de score 
staan volledig in dienst van het 
fascinerende verhaal. Nikolaj Ar-
cel neemt zijn tijd en dompelt je zo 
diep onder in A Royal affair, dat je 
treurt voor deze drie tragische le-
vens...” (nu.nl)

Denemarken 2012. Regie: Nicolaj 
Arcel. Duur: 128’. Met: Mads Mik-
kelsen, Mikkel Boe Følsgaard, Ali-
cia Vikander, David Dencik e.v.a. 
De film wordt met pauze vertoond.

A perdre la 
raison
Joachim Lafosse
donderdag 1 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Mounir woont al sinds zijn kinder-
jaren bij dokter Pinget, die als een 
vader voor de jongen heeft ge-
zorgd. Als Mounir verkering krijgt 
met Murielle wordt ook zij opge-
nomen als een dochter. Zelfs de 
aanvulling van het huwelijk met 4 
kinderen lijkt geen problemen met 
zich mee te brengen. Toch wordt 
de band tussen de dokter en het 
jonge gezin langzaamaan te strak 
en zal de dwingende en verstik-
kende onafhankelijkheid van de 
dokter desastreuse gevolgen 
hebben, die in de eerste beelden 
van de film al duidelijk worden 
gemaakt.

“Dat in A perdre la raison van 
meet af aan duidelijk is, waar het 
trage geestelijk verval van Mu-
rielle op uit zal draaien, ontkracht 
de spanningsopbouw noch het 
drama zelf. Integendeel: dankzij 
Lafosses precieze, sobere regie 

en de virtuoos vloeiende montage 
van Sophie Vercruysse wordt de 
sfeer drukkender.” (cinema.nl)

A perdre la raison is de Belgische 
inzending voor een Oscar voor 
beste buitenlandse film.

België 2012. Regie: Joachim 
Lafosse. Duur: 111’. Met: Niels 
Arestrup en Tahar Rahim (ook te-
genspelers in Un prophète), Émilie 
Dequenne, Stéphane Bissot, 
Mounia Raoui e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

Barbara
Christian Petzold
donderdag 8 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Nog altijd is het mogelijk om fas-
cinerende films te maken over het 
leven van gewone mensen ten 
tijde van de Duitse tweedeling. 

In de zomer van 1980 wil de jonge, 
Berlijnse arts Barbara het land 
verlaten en zij heeft daarom een 
uitreisvisum aangevraagd. Als 
reactie op die aanvraag wordt zij 
door de overheid verbannen naar 
een provincieplaatsje om er te 
werken in een klein ziekenhuisje. 
Via haar vriend Jörg uit West-
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