
 

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 ei-
genwijze Vivian 
Van Dam als 
z a k e n l e i d e r . 
Die dubbele 
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 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 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 le-
ven van al dan niet 
beroemde wereld-
burgers. 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.
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25.000
*  Wanneer we dit schrijven is de huldiging al achter de rug, maar wíj 

weten dan nog niet wie het is geworden: de 25.000ste bezoeker binnen 
7 jaar. Bijna 340 films hadden we nodig om dit feestaantal te halen. Op 
naar de 50.000 en dan nét iets sneller.

*  De samenwerking met de werkgroep Halderberge van Amnesty Inter-
national is niet nieuw en staat deze keer in het teken van de Internati-
onale dag van de rechten van de mens op 10 december. De groep zal 
aanwezig zijn bij de vertoning van Rebelle en vooraf een korte inleiding 
verzorgen.

*  Denkt u aan de betaling van uw Fanfarepas voor 2013 zodat u weer 
voor een jaar uw trouw aan het filmtheater heeft bewezen?

*  Dan wensen we u fijne feestdagen.

U bent als altijd van harte welkom!

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

Zo eenvoudig is het verhaal 
waarin Lucas, meesterlijk vertolkt 
door Mads Mikkelsen, die we 
onlangs nog tegenkwamen in A 
Royal affair, een door kinderen en 
ouders zeer geliefde kleuterlei-
der is. De rest is duidelijk in een 
film waarmee Thomas Vinterberg 
(ook Submarino en Dear Wendy) 
wellicht de impact van Festen zal 
evenaren.

Jagten staat op de shortlist voor 
beste Europese film (de Europese 
Oscars) van dit jaar. Mads Mik-
kelsen werd vanwege zijn spel in 
Jagten in Cannes 2012 uitgeroe-
pen tot beste acteur. 

“Indrukwekkend is dat Vinterberg 
en medescenarist Tobias Lind-
holm geen schuldigen aanwijzen: 
Lucas is onschuldig, maar ook de 
in eerste instantie overspannen 
reactie van de dorpsbewoners 
op het vermeende misbruik is te 
begrijpen - geen van de persona-
ges handelt onredelijk. ”(The Cult 
Corner)

Denemarken 2012. Regie: Thomas 
Vinterberg. Duur: 111’. Met: Mads 
Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, 
Lasse Fogelstrøm, Anne Louise 
Hassing e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

Love is all you 
need
Susanne Bier
donderdag 27 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Met de kerstdagen nog in het 
hoofd zal het filmtheater het so-
wieso al wat moeilijker hebben 
om tot u door te dringen. De grote 
bioscopen proberen zich in de 
donkere dagen juist te profileren 
als vermaakcentra en een zware 
film is dan niet aan iedereen be-
steed. Al goed; we hebben het 
begrepen: Love is all…. is een 
romantische komedie, maar wel 
een van Susanne Bier, die we 

kennen van onder andere In a 
better world en After the wed-
ding; een Mamma Mia!, maar dan 
zónder muziek.

In het Italiaanse Sorrento zal het 
huwelijk plaatsvinden van een 
jong Deens stel. Leuk en gezellig 
kan dat worden tót de respec-
tievelijke families arriveren. Zo 
eenvoudig kan het zijn. Bier wist 
zowaar Pierce Brosnan te strik-
ken voor een van de hoofdrollen.

“Love is all you need is ondanks 
de kleffe titel een heerlijke film, 
vooral voor de liefhebbers van 
een ontroerend en vermakelijk 
liefdesdrama. En de vertolking 
van Trine Drysholm is rijp voor 
een Oscar.” (Algemeen Dagblad)

Denemarken 2012. Regie: Susan-
ne Bier. Duur: 100’. Met: Pierce 
Brosnan, Kim Bodnia, Trine Dyr-
holm, Molly Blixt Egelind, Sebas-
tian Jessen e.a. De film wordt met 
pauze vertoond.

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
Vertoningsadres: De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

Samenstelling programma en organisatie: Wilfried van Dongen (313312) en Dian en Ad Uijtdewilligen (314503). 
Vormgeving: Onnink Grafische Communicatie BV. Site: www.filmtheaterfanfare.nl. E-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl.

Présumé 
coupable
Vincent Garenq
donderdag 22 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het was de ideale start van Film 
by the Sea; hij kreeg meteen 5 
sterren. Des te opvallender is het, 
dat de film in Nederland níet zal 
worden uitgebracht. Distributeur 
Cinéart bleek bereid om voor een 



  

kopie uit België te zorgen, zodat 
we u toch een heel bijzondere en 
aangrijpende vertoning kunnen 
aanbieden.

Deurwaarder Alain kan het niet 
geloven als hij, samen met zijn 
vrouw en nog twaalf anderen, 
wordt beschuldigd van kinder-
misbruik. Allen worden van hun 
bed gelicht, terwijl al snel duide-
lijk is dat ze niets gedaan hebben. 
De onterechte beschuldigingen 
raken verward in de wirwar van 
het slecht functionerende rechts-
systeem. Daar ligt in deze film de 
nadruk op, waar die in Jagten (20 
december) op de menselijke as-
pecten ligt.

De waargebeurde lijdensweg van 
Alain Marécaux is gebaseerd op 
de zaak Outreau uit 2001, een van 
de grootste gerechtelijke dwalin-
gen in Frankrijk.

Als kijker voel je de onmacht en 
raak je geëmotioneerd betrokken 
bij de onrechtvaardige gang van 
zaken; het onrecht grijpt je naar 
de keel.

Frankrijk 2011. Regie: Vincent 
Garenq. Duur: 102’. Met: Philippe 
Torreton, Wladimir Yordanoff, 
Noémie Lvovsky, Raphaël Fer-
ret, Michelle Goddet e.a. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

Detachment
Tony Kaye
donderdag 29 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Een filmtheater dat ín een school 
domicilie houdt en een organisa-
tietrio heeft dat in het onderwijs 
werkzaam is móet Detachment 
wel vertonen. Maar los van dat is 
de film het waard.

Henry Barthes valt in op een pro-
bleemschool in een buitenwijk 
van New York. Omdat het ook nog 
maar een tijdelijke baan is zal hij 
zich snel waar moeten maken bij 
de scholieren en zijn collega’s. 
Barthes lijkt de ideale docent en 
weet zelfs de moeilijkste leerlin-
gen, die geen blad voor de mond 
nemen, voor zich te winnen. Thuis 
laveert Barthes tussen de verzor-
ging van zijn demente grootvader 
en de opvang van het tienerhoer-
tje Erica, dat net wat al te opdrin-
gerig aan hem hangt.

“…alleen al de bijna tastbare, 
fysieke kracht waarmee hij de 
kokende emoties van zijn per-
sonage afwisselend beteugelt 
en tot uitbarsting brengt, maakt 
Detachment tot een onthutsende 
ervaring.” (de Volkskrant)

“Detachment zit stilistisch perfect 
in elkaar. Geen beeld is te veel en 
de film weet altijd het juiste tempo 
te behouden. De animaties die 
worden gebruikt zijn prachtig en 
de kleurcontrasten en montage 
zetten de sfeer voortreffelijk neer. 
Met Detachment bewijst Regis-
seur Kaye (American history X) 
dat hij een perfectionist is. (Film-
totaal)

V.S. 2011. Regie: Tony Kaye. Duur: 
94’. Met: Adrien Brody, Marcia 
Gay Harden, Christina Hendricks, 
William Petersen e.a. De film 
wordt met pauze vertoond.

Rebelle
Kim Nguyen
donderdag 6 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-
i.s.m. werkgroep Halderberge van 
Amnesty International

Met de film van vanavond wordt 
een link gelegd naar de ‘Interna-
tionale dag van de rechten van 
de mens’ op 10 december. De 
werkgroep zal een korte inleiding 
verzorgen.

De veertienjarige Komono ver-
telt haar levensverhaal aan haar 
ongeboren kind. Hoe ze op haar 
twaalfde werd ontvoerd en werd 

gedwongen om een wapen te ge-
bruiken. Hoe ze rebel werd en het 
geweld en de gruwelen van de 
oorlog meemaakte.

Magician is ook een kindsoldaat 
en met hun vriendschap lijkt een 
toekomst mogelijk, wanneer zij 
samen besluiten om het rebel-
lenleger te ontvluchten. Maar dan 
slaat het noodlot toe en moet Ko-
mono kiezen.

Eeder dit jaar kreeg hoofdrol-
speelster Rachel Mwanza de Zil-
veren Beer voor beste actrice op 
het filmfestival van Berlijn. In het-
zelfde jaar won Rebelle de prijzen 
voor beste film en beste actrice op 
het Tribeca Film Festival.

“Hoewel de film in een documen-
taire-achtige stijl geschoten is, 
verkiest de Canadese regisseur 
Kim Nguyen esthetiek boven rea-
lisme. (...) voortreffelijke vertolking 
van Rachel Mwanza, die de film 
bijzonder knap weet te dragen.” 
(Cinemagazine)

Canada 2012. Regie: Kim Nguyen. 
Duur: 90’. Met: Rachel Mwanza, 
Alain Bastien, Serge Kanyinda, 
Ralph Prosper e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

De marathon
Diederick Koopal
donderdag 13 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Waarom ook niet? Zelf beleef-
den we veel plezier en lieten een 
traantje over de wang glijden bij 
deze helemaal Rotterdamse film. 
Maar eerlijk is eerlijk: Diederick 
Koopal komt er vanuit het niets 
duidelijk goed mee weg. Hij bleek 
in staat, om alles wat Rotterdams 
ademt (ook Lee Towers laat van 
zich horen), mee te laten werken 
in een verhaal dat zich natuurlijk 
rond dé Rotterdamse marathon 
afspeelt.

Gerard, Leo, Kees en Nico werken 
samen in de garage van Gerard, 
maar betekenen veel meer voor 
elkaar. Youssoef hangt er eigenlijk 
maar een beetje bij, maar híj komt 
wel op het belachelijke idee om de 
groep te laten sponsoren en mee 
te doen aan de marathon van Rot-
terdam om zo de noodlijdende ga-
rage van de ondergang te redden. 
Youssoef zal optreden als trainer 
en coach. Er blijkt natuurlijk wel 

een addertje of wat onder het gras 
te zitten….

“De marathon is een film vol 
prachtige vertolkingen die zorgen 
dat het lief en leed overtuigend 
overkomt in dit arbeiderssprookje 
over solidariteit, opoffering en 
daadkracht. Nooit eerder ver-
toond in de Nederlandse filmcul-
tuur.” (Algemeen Dagblad)

Nederland 2012. Regie: Diederdick 
Koopal. Duur: 110’. Met: Martin 
van Waardenberg (ook scena-
rio, samen met Gerard Meuldijk), 
Frank Lammers, Stefan de Walle, 
Marcel Hensema, Dragan Ba-
kema e.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

Jagten
Thomas Vinterberg
donderdag 20 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Na het zien van Jagten moesten 
we even de tijd nemen om weer bij 
zinnen te komen. Het kan dus ie-
dereen overkomen, dat de woor-
den van een lief, klein meisje, dat 
een ouder broertje napraat, méér 
dan een eigen leven gaan leiden 
en een hele, zeer innige dorpsge-
meenschap totaal ontwrichten.
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