
 

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 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. 
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 
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 Wither-
spoon (als June Carter) zingen de nummers zelf en dat 
doen ze bijzonder verdienstelijk. Wellicht mede daar-
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FEBRUARI

do 14
Paradies Liebe

do 21
Argo

do 28
Une vie meilleure

MAART

do 7 
Life of Pi

do 14
Matterhorn

do 21
Hyde Park on Hudson

JEUGdFILMS 

zo 17/2 
Hotel Transylvanië: hotel vol 
monsters

zo 3/3 en zo 17/3
aanvang: 14 uur

VERWACHT:

Lee Towers: the voice of 
Rotterdam en Chimpanzee.

Vertoningsadres:
De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

februari | maart 2013

Vliegende start van het 
nieuwe jaar
*  Eigenlijk hadden we niet eens het idee dat de films beter zouden zijn 

dan eerdere jaren, maar de bezoekersaantallen aan het begin van 2013 
waren bijzonder goed. In januari telden we al 500 gasten, al blijven de 
aantallen bij de jeugdfilms juist wat achter bij de verwachtingen.

*  In afwachting van de Oscars hebben we er in de programmering niet 
speciaal op ingezet, maar het winnen van een of meer beeldjes is altijd 
meegenomen. Op 24 februari vindt de uitreiking plaats.

*  Hier besteden we graag al enkele woorden aan de Nederlandse film 
Matterhorn, die maar een paar weken in Nederland te zien zal zijn voor 
hij op de televisie wordt vertoond. De film werd door het publiek van 
het IFFR als beste(!) van het festival beoordeeld en hij moet natuurlijk 
op het grote doek gezien worden.

Iedereen is altijd welkom bij Filmtheater Fanfare.

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

seerd. Wanneer we dit schrijven 
zijn er nog geen recensies ge-
schreven.

Het verhaal speelt zich af in een 
dorp, dat ons aan het platteland 
van Zeeland deed denken, waar 
Fred van 54 woont. Sinds de dood 
van zijn vrouw is hij erg eenzaam 
en Fred gaat ontzettend precies 
door het leven. Iedereen gaat 
trouw naar de kerk en dat is ook 
zo ongeveer het enige dat er in 
het dorp te beleven valt. Dan duikt 
een zich wat eigenaardig gedra-
gende vreemdeling op en Fred 
ontfermt zich over de jongeman. 
Dat zou wel eens grote gevolgen 
kunnen hebben…

“Hoewel het verhaal zich afspeelt 
in het heden, drukt de Hollandse 
jarenvijftigsfeer zwaar op de per-
sonages. Ook het production de-
sign is prachtig afgestemd op die 

godvrezende, strenge ambiance 
die Nederlanders zo goed ken-
nen.” (catalogus IFFR)

Nederland 2013. Regie: Diederik 
Ebbinge. Duur: 88’. Met: Porgy 
Franssen, Ariane Schluter, Ton 
Kas, René van ’t Hof, Helmert 
Woudenberg, Alex Klaasen 
e.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

Hyde Park on 
Hudson
Roger Michell
donderdag 21 maart 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Historisch drama wordt niet beter 
verfilmd dan in Groot-Brittannië, 
ook als het toevallig in Amerika 
speelt en de regisseur in Zuid-
Afrika geboren is.

In juni 1939 nodigt president Fran-
klin D. Roosevelt de Britse koning 
en koningin uit voor een weekend 
in zijn huis in Hyde Park on Hud-
son. Zo’n bezoek van een rege-
rend Britse vorst aan Amerika 
heeft dan nog niet eerder plaats-
gevonden. Aan beide kanten 
heerst er dus een flinke spanning, 
temeer omdat de koning erop uit 
is om de Amerikanen aan zijn 
kant te krijgen vanwege de oor-
logsdreiging. Aan Amerikaanse 
kant is er de nodige frictie tussen 

Eleanor, de vrouw van Roosevelt, 
moeder Sara en de secretaresse.

We kijken mee met Daisy Suck-
ley, een nicht en huisvriendin van 
Franklin Roosevelt, die het bijzon-
dere weekend beschrijft.

“Of hij de Britse vorst nu vader-
lijk plaagt (“Oh, that’s right: you 
don’t vote for king”), zich uit zijn 
rolstoel laat tillen of een autoritje 
maakt met Daisy: Bill Murray is 
prachtig als FDR. Ook de andere 
acteurs spelen met zichtbaar 
plezier. Richard Nelson, van huis 
uit een toneelschrijver, zorgde 
voor een sprankelend scenario.” 
(nu.nl)

Groot-Brittannië 2012. Regie: 
Roger Michell. Duur: 95’. Met: 
Bill Murray, Laura Linney, Olivia 
Williams, Olivia Colman, Samuel 
West e.v.a. De film wordt met 
pauze vertoond.
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Paradies Liebe
Ulrich Seidl
donderdag 14 februari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De Oostenrijkse regisseur Ulrich 
Seidl treedt in de voetsporen van 
zijn landgenoot Michael Haneke 
waar het gaat om bijzondere, be-
paald niet voor de hand liggende 
films. De eerste film van zijn Para-
dies-drieluik: Paradies Liebe ging 



  

in Cannes in wereldpremière, de 
tweede: Paradies Glaube in Vene-
tië en de derde Paradies Hoffnung 
in Berlijn. Om aan te geven welk 
een belang er overal aan de films 
wordt gehecht.

In Liebe laat Teresa, een vrouw 
van in de vijftig haar hopeloze 
dochter thuis en gaat ‘op vakan-
tie’ naar Kenia op zoek naar lief-
de. Alle partijen denken er baat bij 
te hebben en hebben dat ook wel, 
maar ook zijn alle partijen eigen-
lijk verliezers.

“Een bijtend humanisme siert 
de films van Ulrich Seidl. Zijn 
Paradies-trilogie over verlangen 
belooft een hoogtepunt van 2013 
te worden. Een verhaal over drie 
vrouwen, drie vakanties en drie 
gedoemde dromen.” (de Film-
krant)

Oostenrijk 2012. Regie: Ulrich 
Seidl. Duur: 120’. Met: Marga-
rete Tiesel, Peter Kazungu, Inge 
Maux, Dunja Sowinetz, Helen 
Brugat e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

Argo
Ben Affleck
donderdag 21 februari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Zo nu en dan zijn er acteurs die 
ook zelf de leiding van een film op 
zich (willen) nemen. Ben Affleck 
is er zo een en hij speelt ook nog 
de hoofdrol in deze, voor zeven 
Oscars genomineerde, op ware 
gebeurtenissen gebaseerde film.

Bij de gijzeling op 4 november 
1979 weten in Iran tijdens het 
hoogtepunt van de revolutie 6 
van de 52 Amerikaanse diploma-
ten te ontsnappen en te vluchten 
naar het huis van de Canadese 
ambassadeur. Hoe moet de Ame-
rikaanse overheid het aanpakken 
om de onderduikers te bevrijden 
en veilig terug te brengen voor ze 
onherroepelijk zullen worden ont-
dekt (en gedood) door de Iranese 
militanten?

CIA-agent Tony Mendez komt op 
het idee, om met behulp van een 
zogenaamde filmcrew van een 
film die er nooit zal komen, de op-
dracht te volbrengen. Hij krijgt de 
taak toegewezen.

Jarenlang is de waarheid achter 
dit gijzelingsdrama in Iran voor 
het publiek verborgen gehouden.

“In Argo verweeft Hollywood-
ster Ben Affleck naadloos een 
lesje moderne geschiedenis met 
doorvoeld menselijk drama, pak-

kende thrillerelementen en komi-
sche terzijdes. Waarbij het geheel 
ruimschoots de som der delen 
overstijgt. (..) Daarnaast plaatst 
Argo de op feiten gebaseerde ge-
beurtenissen in een genuanceerd 
historisch kader. Klassiek aan-
doende klasse.” (Telegraaf)

Verenigde Staten 2012. Regie: 
Ben Affleck. Duur: 120’. Met: Ben 
Affleck, Alan Arkin, Kerry Bishé, 
Bryan Cranston, Scoot McNairy 
e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

 
Une vie 
meilleure
Cédric Kahn
donderdag 28 februari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De film van vanavond zagen we 
al op het IFFR in 2012 en hij kreeg 
van ons 4½ ster uit 5. Soms duurt 
het dus bijna een jaar voor een 
film (sinds januari 2013) in Ne-
derland te zien is. Dat kan meer-
dere oorzaken hebben, maar het 
is jammer voor de film, want hij 
wordt dan niet meer zo serieus 
genomen door het filmpubliek. 
Gelukkig zijn er in Nederland de 
filmtheaters om zo’n film tóch aan 
te bieden.

Nadia is een Frans-Libanese ser-
veerster en Yann een werkeloze 
kok en zij vormen een jong stel 
van bijna tegenpolen: hij is welis-
waar opvliegend, maar van goede 
wil, zij is rustig en meegaand. 
Maar de verliefdheid kan dat wel 
aan. Yann wil van een bouwval 

aan een meertje een goed res-
taurant maken en zal het daarvoor 
benodigde geld wel lenen. Maar 
zo gemakkelijk blijkt dat allemaal 
niet te gaan want de tegenslagen 
stapelen zich op.

 

“Het is Guillaime Canet die als de 
rusteloze Yann het grootste deel 
van de film torst en elke scène in 
beweging zet, maar actrice Leïla 
Bekhti is even overtuigend in de 
meer ingetogen en kwetsbare 
rol als Nadia.” (de Volkskrant) 

Frankrijk 2012. Regie: Cédric 
Kahn. Duur: 110’. Met: Guillaume 
Canet, Leïla Bekhti, Slimane Khet-
tabi, Abraham Belaga, Nicolas 
Abraham e.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

Life of Pi
Ang Lee
donderdag 7 maart 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Van de Taiwanees Ang Lee heb-
ben we al veel films (waarvan 
hij soms ook nog het scenario 
zelf schreef) naar Oudenbosch 

gehaald: Sense and sensibility, 
Brokeback mountain en Taking 
Woodstock om er maar een paar 
te noemen. Dat voorbeeldtrio 
geeft ook wel aan hoe verschei-
den die films zijn en met Life of Pi 
wordt daar weer een heel ándere 
film aan het oeuvre toegevoegd.

Het gelijknamige boek werd on-
verfilmbaar geacht en als je de 
film hebt gezien is het wel duide-
lijk dat dat ook lang moest heb-
ben gegolden: een hoofdpersoon 
die maandenlang, alleen met een 
hongerige tijger op een boot over 
de oceaan ronddrijft is maar één 
van de schijnbaar onmogelijke 
gegevens.

Hoewel de film in 3D werd op-
genomen, is ook de platte versie 
overdonderend mooi  in prachtige 
kleuren en met een indrukwek-
kende vormgeving. Opvallend is 
dat de film het zowel in het bios-
coopcircuit als in de filmtheaters 
erg goed doet. 

“Prachtige taferelen komen in 
beeld. Zo imponerend dat het af 
en toe op de surrealistische schil-
derkunst van Salvador Dalí lijkt. 
(...) Onder de oppervlakte schuilen 
roerende thema’s en metaforen, 

de een subtieler dan de ander. Er 
wordt veel helder gemaakt binnen 
de film, maar na afloop is er nog 
genoeg voor de kijker om zelf uit 
te pluizen. Een goed teken: Life of 
Pi kun je moeiteloos een tweede 
keer kijken zonder je te vervelen.” 
(Filmtotaal)

Verenigde Staten 2012. Regie: 
Ang Lee. Duur: 127’. Met: Suraj 
Sharma, Gérard Depardieu, Irrfan 
Khan, Tabu, Adil Hussain e.a. De 
film wordt met pauze vertoond.

Matterhorn
diederik Ebbinge
donderdag 14 maart 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Dat kregen we maar niet uit ons 
hoofd: hoe kan een van oorsprong 
cabaretier (De Vliegende Panters) 
zo’n, aan Alex van Warmerdam 
schatplichtige, mooie film maken? 
Natuurlijk óók door zich te laten 
omringen door bevriende en uit-
stekende vaklui uit de theater- en 
filmwereld. De film eindigde bij het 
IFFR op de 1e (de eerste!) plaats in 
de publiekspoll met een score van 
4,725 uit 5 en liet daarmee bijna 
200 films achter zich. En dat is echt 
geen misplaatst chauvinisme. Eb-
binge leek er in Rotterdam ook zelf 
enigszins verbouwereerd onder. 

Hoewel de film voor televisie werd 
gemaakt en al heel snel zal wor-
den uitgezonden moet u hem toch 
echt op het grote doek gaan zien. 
Er is gelukkig toch een kort rou-
lement van pakweg anderhalve 
maand in Nederland georgani-
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