
 

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 Laundrette. Bijna al zijn 
films (The Snapper, High Fidelity, The Grifters) heb-
ben we naar Oudenbosch gehaald; we zijn een beet-
je 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. Daarnaast ziet het er 
allemaal erg goed uit: prachtige kleuren en voortref-
felijk 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 weldadigheidsfeestje. 
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 za-
kenleider. 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: 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
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 rockzan-
ger, is in 2003 overleden. We weten 
dat misschien wel duizenden hun 
eerste danslespasjes bij een Ouden-
bossche dansschool hebben gezet 
op Ring of fire. De eerste les met een 
veel te langzaam afgestelde pick-up, 
later op volle snelheid. Cash’ opzien-
barende optreden voor de gevan-
genen van San Quentin is de hele 
wereld overgegaan en de cd van dat 

concert was een groot succes.
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JANUARI

do 3
Company Orheim

do 10
Atmen

do 17
The Sapphires
in voorpremière voor de 
Benelux

do 24
Amour

do 31
The broken circle breakdown

FEBRUARI

do 7
Anna Karenina

JEUGdFILMS

zo 13/1 
Niko 2

zo 20/1 
Ernest & Célestine

zo 3/2 
De groeten van Mike

aanvang: 14 uur

Vertoningsadres:
De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

januari | februari 2013

Zonder winterstop en 
dóór
*  Ook de uitbreng van nieuwe films gaat onverdroten door: zomer of win-

ter, vakantie of werktijd. Dit jaar kan Fanfare het af zónder winterstop 
en we hopen u daarmee van dienst te zijn.

*  Meest speciale voorstelling in deze flyer is die van T : de Beneluxpre-
mière van een film die pas in juni hier zal worden uitgebracht. De sa-
menwerking met het Markland College wordt er vanzelf door onder de 
aandacht gebracht.

*  Daar hadden we misschien mee moeten beginnen, maar voor goede 
wensen is het nooit te laat: het gaat u allen zo goed als mogelijk, dat 
wensen we u toe.

Ook in 2013 bent u ontzettend welkom bij Filmtheater Fanfare!

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

Het was liefde op het eerste ge-
zicht bij Elise en Didier al zijn zij 
totaal verschillend. Zij in haar tat-
tooshop, hij in een band. Hij is de 
prater, zij de luisteraar. Als doch-
ter Maybelle geboren wordt is 
hun geluk compleet. Maar zoals 
gezegd slaat het noodlot toe.

“Van Groeningen doet geen po-
ging om deze thematiek lichtvoe-
tig te houden. Dat hoeft ook niet. 
Het leven is geen picknick. Wat 
een prachtige acteurs en wat een 
prachtfilm.” (De Telegraaf)

België 2012. Regie: Felix van 
Groeningen. Duur: 110’. Met: 
Veerle Baetens, Johan Helden-
bergh, Nell Cattrysse, Geert 
Van Rampelberg, Nils De Caster 
e.a. De film wordt met pauze 

vertoond.

Anna Karenina
Joe Wright
donderdag 7 februari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Er werden in de pers opmerkin-
gen gemaakt dat het verhaal wat 
ondergesneeuwd is geraakt door 
het spektakel dat van het doek af-
spat. En dat ís dus ook zo. Maar 
dat heeft dan ook een spranke-
lende en verbluffende film opge-
leverd, de zoveelste verfilming 
van Leo Tolstojs gelijknamige ro-
man. Regisseur Joe Wright ken-
nen we van Atonement en Pride 
& Prediduce en hij heeft opnieuw 
zijn sporen volledig verdiend.

En als u dan toch wat van het ver-
haal wilt horen: Anna Karenina 
gaat over de buitenechtelijke re-
latie van Anna en graaf Vronsky 
in het tsaristische Rusland van 
1874. De mooie Anna voelt zich 

gevangen in haar gevoelloze 
huwelijk met ambtenaar Alexei 
Karenina.

“Het is een sublieme vondst van 
Joe Wright om in zijn verfilming 
van Anna Karenina het meren-
deel van de handeling te situeren 
in een theater. (..) Wright benut 
alle visuele mogelijkheden die 
deze theatrale setting biedt. Het is 
niet alleen theater, maar ook pop-
penhuis, kijkdoos, lichtspel. (..) De 
artificiële vormgeving schept ook 
de ironische afstand die Anna 
Karenina tot zulke verrukkelijke 
leeskost maakt.” (de Filmkrant)

Verenigd Koninkrijk 2012. Regie: 
Joe Wright. Duur: 130’. Met 
Keira Knightley, Jude Law, Aaron 
Johnson, Saoirse Ronan, Kelly 
Macdonald e.v.a. De film wordt 
met pauze vertoond.

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
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Company 
Orheim
Arild Andresen
donderdag 3 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

In het voorbije jaar hebben regel-
matig films uit de noordelijke Euro-
pese landen op de Fanfare-agenda 
gestaan. Als daarvandaan zo veel 
goede producten blijven komen, 



  

zal dat ook in 2013 dus wel het 
geval zijn.

Company Orheim is de tweede 
verfilming van een van de drie 
populaire Noorse romans over de 
jeugdherinneringen van de schrij-
ver Tore Renberg. We zagen de 
film bij ‘Film by the Sea 2012’ en 
gaven hem 4½ ster. Het publiek 
oordeelde ongeveer net zo, want 
de film eindigde in Vlissingen op 
de 8e plaats (van de 60 titels).

Jarle kijkt terug op zijn jeugd in 
het Noorse Stavanger van de ja-
ren tachtig. Jarle heette toen nog 
geen Klepp en de film maakt duide-
lijk, waarom hij afstand heeft ge-
daan van de naam van zijn vader. 
 

“Company Orheim geeft een mooi 
beeld van de jaren tachtig, de tijd 
van getoupeerd haar, politiek ac-
tivisme en The Cure-posters aan 
de schrootjesmuur. Het is een fijn, 
keurig verfilmd coming-of-age-
verhaal.” (de Volkskrant)

Noorwegen 2012. Regie: Arild 
Andresen. Duur: 104’. Met: Veb-
jørn Enger, Kristoffer Joner, Ce-
cilie A. Mosli e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

Atmen
Karl Markovics
donderdag 10 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Ook Oostenrijk is een bijzonder 
aanleveringsland als het om films 
gaat. Over 2 weken vertoont Fan-
fare het, weliswaar in het Frans 
opgenomen, Amour van de on-
dertussen gevestigde Oosten-
rijkse regisseur Michael Haneke. 
Vanavond de eerste film van een 
groot talent uit datzelfde land.

Roman Kogler is pas 18 en hij zit 
een straf uit in de jeugdgevange-
nis; hij is op de helft en mag zo nu 
en dan voorwaardelijk naar bui-
ten. Zonder familie of vrienden is 
het maar de vraag of het hem zal 
lukken om buiten de gevangenis 
iets op te bouwen. Een baantje 
bij het gemeentelijke mortuarium 
in Wenen neemt hij noodgedwon-
gen aan en daar wordt hij op 
een dag geconfronteerd met een 
overleden vrouw die zijn achter-
naam draagt. Het is zijn moeder 
dan wel niet, maar het voorval 
brengt hem toch op het idee om 
de vrouw op te zoeken die hem 
kort na zijn geboorte afstond.

“Het is niet echt een verhaal om 
vrolijk van te worden, met veel 
grauwe plaatjes van de oude 
Habsburgse hoofdstad Wenen, 
maar wat het zeker niet is, is 
voorspelbaar. (..) Een must see, 
die ondanks het zware onder-
werp en de sobere toon de tra-
giek nergens door laat slaan en 
toch hoopgevende elementen in 
zich heeft. Atmen is boeiend van 
begin tot einde en een terechte 
winnaar van zoveel prijzen.” (Ci-
nemagazine)

Oostenrijk 2011. Regie: Karl 
Markovics. Duur: 94’. Met: 
Thomas Schubert, Karin Lischka, 
Georg Friedrich, Gerhard Lieb-
mann e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

The Sapphires
Beneluxpremière

Wyne Blair
donderdag 17 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het is erg lang geleden dat Fan-
fare een film van Australische 
makelij kon voorzetten. In combi-
natie met een voorstelling op het 
Markland College is het ook nog 

de eerste openbare voorstelling 
(afgezien van festivalvertoningen) 
in de Benelux.

The Sapphires speelt in de jaren 
’60 van de vorige eeuw in Austra-
lië en is gebaseerd op een waar-
gebeurd verhaal; er werd ook al 
een musical van gemaakt. Vier 
jonge, getalenteerde Aboriginal-
meisjes gaan ervoor om hun soul-
muziek uit te kunnen dragen en 
we volgen de lange weg tot aan 
Vietnam, waar ze op zullen treden 
voor de Amerikaanse troepen. 

Bij Film by the Sea 2012 in Vlissin-
gen was de film een publiekslieve-
ling met een tweede plaats in de 
publiekspoll. De avond zal swin-
gend verlopen!

Australië 2012. Regie: Wayne 
Blair. Duur: 103’. Met: Chris 
O’Dowd, Deborah Mailman, 
Jessica Mauboy, Shari Sebbens, 
Miranda Tapsell e.v.a. De film zal 
op 13 juni in Nederland worden 
uitgebracht door Paradiso Enter-
tainment, die we bedanken voor 
de medewerking. De vertoning 
vanavond is met pauze voor een 
dansje tussendoor (grapje).

Amour
Michael Haneke
donderdag 24 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Wanneer u dit leest wordt net dui-
delijk welke film het Nederlandse 
filmpubliek als beste van het jaar 
heeft aangewezen. De Volkskrant 
publiceert rond deze tijd de uitslag 
van de meting. De Gouden Palm 
van Cannes en de prijs voor beste 
Europese film en regisseur én de 
prijzen voor beste actrice en bes-
te acteur gingen al voor.

Zo’n eenvoudig verhaal: Georges 
en Anne wonen in Parijs en ge-
nieten van hun pensioen; beiden 
waren muziekdocent en muziek 
speelt natuurlijk nog steeds een 
belangrijke rol. Hun dochter woont 
met haar gezin in het buitenland. 
Op een dag krijgt Anne een her-
seninfarct en raakt zij aan één 
kant van haar lichaam verlamd. 
Het wordt steeds moeilijker voor 
George om Anne te verzorgen…

“Amour is een filmisch hoog-
standje. Beide hoofdrolspelers 
zijn verpletterend goed in het spe-
len van de kwetsbaarheid van hun 

personage. (..) Haneke laat zijn 
delicate drama, dat geen enkel 
vals sentimenteel moment bevat, 
vrijwel geheel in het appartement 
afspelen. Dat maakt het proces 
van het onvermijdbare einde nog 
beklemmender.” (Algemeen Dag-
blad)

Frankrijk 2012. Regie: Michael Ha-
neke. Duur: 127’. Met: Jean-Louis 
Trintignant, Emmanuelle Riva, 
William Shimell, Isabelle Huppert, 
Laurent Capelluto. De film wordt, 
ondanks zijn lengte, zonder pauze 
vertoond.

The broken 
circle break-
down
Felix van Groeningen
donderdag 31 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De titel van de film van vanavond 
ligt niet zo voor de hand, maar ver-
wijst naar het toneelstuk waarvan 
de titel trouwens nog langer is. 
Ook is er nog het liedje ‘Will the 
circle be unbroken’ en is dat hier 
ook aan de hand: de cirkel wordt 
doorbroken en heeft de break-
down tot gevolg.

Het gaat hier om de nieuwe film 
van Belg Felix van Groeningen (De 
helaasheid der dingen en Dagen 
zonder lief) die vertelt over het 
drama dat het gelukkige stel Elise 
en Didier treft, wanneer hun doch-
tertje ernstig ziek wordt
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