
 

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 kun-
nen redden….

Judi Dench(71) 
kreeg voor haar 
rol van Laura 
Henderson 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 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 
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Filmprogramma

OKTOBER

do 24 
en 
zo 27 (14.00 uur)
De nieuwe wildernis

do 31
 

NOVEMBER

do 7
Gloria

do 14
Io sono Li

do 21
De ballade van Narayama
Met inleiding van Jan Salden

do 28
Hoe duur was de suiker

JEuGdFiLMS

zo 3/11 
Vampierzusjes (6+)

zo 10/11 
De Sneeuwkoningin (6+)

zo 24/11 
De club van Sinterklaas en de 
Pietenschool (4+)

zo 8/12 
Planes (a.l.)

Vertoningsadres:
Theaterzaal De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

oktober | november 2013

Weinig méér te wensen
*  Sinds 1 oktober is Fanfare alleengebruiker van De Vossenberg. Daar-

naast zijn er ook enkele bewoners van het pand, waarover de gemeen-
te Halderberge weer de scepter zwaait. Vooralsnog zien we daar de 
voordelen wel van in.

*  Het Markland College is druk met de voorbereidingen van de nieuw-
bouw van een multifunctionele presentatieruimte, waarbij Fanfare zo 
nodig haar diensten aanbiedt. We verwachten het lopende seizoen in 
De Vossenberg af te zullen maken en daarna naar die nieuwbouw te 
verhuizen.

*  Vanwege het enorme succes van De nieuwe wildernis zijn al in een 
vroeg stadium extra kopieën aangemaakt. Op dit moment is de natuur-
documentaire(!) in ongeveer 130 zalen te zien. We vertonen de film in 
samenwerking met het Natuurhistorisch en Volkenkundig museum in 
Oudenbosch.

U bent altijd van harte welkom bij Filmtheater Fanfare!

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

te sterven. Voordat het voor de 
69-jarige Orin zover is, heeft ze 
nog één jaar de tijd om zich voor 
te bereiden op haar levenseinde. 
In dat jaar probeert ze voor haar 
zoon Tatsuhei een vrouw te vin-
den.

De film, gebaseerd op de gelijk-
namige roman van Shichiro Fu-
kazawa, bestrijkt precies één jaar 
en begint en eindigt in de winter. 
Deze jaarlijkse cyclus weerspie-
gelt het hoofdthema van de film: 
de cyclus van leven en dood, die 
door Imamura met veel liefde en 
menselijkheid wordt geportret-
teerd. Na het winnen van de Gou-
den Palm werd de film ook door 
de pers erg goed beoordeeld en 
werd de film een echte publieks-
lieveling. 
De film wordt vertoond in de door 

het bkkc geïnitieerde ‘Klassie-
kersreeks’ waarvan een brochu-
re beschikbaar is.

Japan 1983. Regie: Shôhei Ima-
mura. Duur: 130’. met: Ken Ogata, 
Sumiko Sakamoto, Tonpei Hidari, 
e.a. De film wordt zonder pauze 
en analoog vertoond.

Hoe duur was 
de suiker
Jean van de Velde
donderdag 28 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Eigenlijk hebben we het idee, dat 
we weer een wat bredere schare 
filmliefhebbers een plezier kun-
nen doen met de vertoning van 
Hoe duur…. De film was uitge-
breid in de aandacht, met name 
bij gelegenheid van de herden-
king van de afschaffing van de 
slavernij, nog maar 150 jaar ge-
leden.

De blanke Sarith en haar lijfslavin 
Mini-Mini leven in het achttiende-
eeuwse Suriname, waar suiker 
een grote invloed heeft op het 
dagelijkse leven, slavernij een 
geaccepteerd gegeven is en de 
zogeheten Boni-oorlogen woe-
den. Mini-Mini maakt kans op 
‘het geluk’ maar dat zal ten koste 
gaan van dat van haar meesteres, 
die gebukt gaat onder het harde 

leven dat ze leeft en het verdriet 
van het verlaten zijn door haar 
grote liefde Nathan. Wanneer 
haar zus Elza wél trouwt maakt 
dat het er niet gemakkelijker op. 
Eigenlijk blijft alleen Mini-Mini 
haar onvoorwaardelijk trouw.

De openingsfilm van het Neder-
lands Filmfestival is gemaakt naar 
de zeer succesvolle roman van 
Cynthia Mc Leod, die ook bij de 
productie van de film betrokken 
werd. 

Nederland 2013. Regie: Jean van 
de Velde. Duur: 125’. Met: Gaite 
Jansen, Yootha Wong-Loi-Sing, 
Kees Boot, Benja Bruijning, Yan-
nick van de Velde e.v.a. De film 
wordt met pauze vertoond.
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de nieuwe 
wildernis

Mark Verkerk en Ruben 
Smit
donderdag 24 oktober 20.15 uur
zondag 27 oktober 14.00 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-, 
kinderen tot en met 15 jaar: €5,-

Op het moment dat we dit noteren 
is De nieuwe wildernis al enkele 
weken een van de best bezochte 



  

films in Nederland. U weet on-
dertussen wel: we hebben het 
over een Nederlandse natuurdo-
cumentaire(!). De steun die we 
graag aan vaderlandse films ver-
lenen is in dit geval dus niet eens 
zo dringend nodig.

Gedurende twee jaar verbleven 
de makers van De nieuwe wil-
dernis  honderden uren in en 
rondom de Oostvaardersplassen, 
waar nog te zien is hoe Neder-
land er duizenden jaren (geleden) 
heeft uitgezien. Het levensritme 
van vossen, ganzen, ijsvogels, 

edelherten, heckrunderen en de 
grootste kudde wilde konikpaar-
den ter wereld bepaalt er het 
dagelijkse leven. Je had er geen 
weet van, dat het bestond en toch 
is het maar net om de hoek. De 
‘circle of life’ is prachtig in cine-
mascope in beeld gebracht: soms 
aangrijpend, regelmatig humoris-
tisch en soms ook vertederend.

“De nieuwe wildernis is een ma-
jestueuze ode aan het alledaagse 

dier. (..) Zoals gebruikelijk bepleit 
de vertelstem, die af en toe wat 
door de knieën zakt voor de jonge 
kijker, waar mogelijk de darwinis-
tische kijk.” (de Volkskrant)

Nederland 2013. Regie: Mark Ver-
kerk en Ruben Smit. Duur: 97’. 
De film wordt met pauze vertoond.

Mud
Jeff Nichols
donderdag 31 oktober 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Een merkwaardige start van een 
fascinerende film: de veertienjari-
ge jongens Ellis en Neckbone vin-
den op hun ‘ontdekkingstochten’ 
langs de Mississippi op een onbe-
woond eiland een boot, die hoog 
in een boom hangt. Ze eigenen 
zich de boot meteen toe, maar ko-
men er achter dat de mysterieuze 
Mud erin woont. Wanneer die hen 
vertelt over zijn spannende verle-
den en het feit dat hij door premie-
jagers wordt gezocht stijgt bij de 
jongens de waardering voor de 
ook wel wat werkwaardige man. 
Hoewel de jongens wel hun twij-
fels hebben, besluiten ze toch om 
Mud te helpen bij zijn plan om de 
boot te repareren en ermee met 
zijn vrouw Juniper te vluchten.

“Een verhaal dat je op het puntje 
van je stoel doet zitten, een uit-
stekende cast en prachtig ca-
merawerk: niet voor niets werd 
Mud geselecteerd voor de offici-
ele competitie van het Filmfestival 
Cannes.” (MovieScene)

Verenigde Staten 2012. Regie: Jeff 
Nichols. Duur 129’. Met: Matthew 
McConaughey, Tye Sheridan, Ja-
cob Lofland, Reese Witherspoon 
e.a. De film wordt met pauze ver-
toond.

Gloria
Sebastián Lelio
donderdag 7 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het wordt opvallend: er zijn de 
laatste jaren steeds vaker films 
te zien, waarin oudere mensen de 
hoofdrollen spelen. Was er een 
tijd dat oudere acteurs en actri-
ces zich zorgen maakten over hun 
carrièrevoortgang, dan hoeft dat 
dus niet meer. Tot op hoge leeftijd 
is er tegenwoordig waardevol ac-
teurswerk.

Om wellicht eindelijk de ware 
liefde te vinden loopt Gloria van 
58 nog regelmatig vrijgezellen-
feestjes af. Wanneer ze op een 

van die partijtjes Rodolfo ontmoet, 
denkt ze dat haar zoektocht einde-
lijk voorbij is. Maar de relatie gaat 
niet over rozen en dat heeft mis-
schien ook te maken met het ide-
aalbeeld dat Gloria voor ogen had. 
Ook heeft Rodolfo zijn verleden 
nog niet achter zich kunnen laten.

“García, die vooraf aan de opna-
men uitvoerig met Lelio schaafde 
aan het personage, gaat volledig 
op in Gloria en heeft weinig woor-
den nodig om een heel scala aan 
emoties over te brengen. Daarbij 
schuwt ze niet om ook Gloria’s 
minder positieve kanten te laten 
zien. Wat alleen nog maar bij-
draagt aan de levensechtheid en 
dus aantrekkingskracht van Glo-
ria.” (cinema.nl)

Paulina García werd in Berlijn 
voor haar rol van Gloria bekroond 
met een Zilveren Beer voor beste 
actrice. 

Chili 2012. Regie: Sebastián Lelio. 
Duur: 110’. Met: Paulina Garcia, 
Sergio Hernández, Coca Guazzini, 
Antonia Santa María, Diego Fon-
tecilla e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

io sono Li
Andrea Segre
donderdag 14 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

De film van vanavond is een klein 
Italiaans drama met een Chinees 
randje over (platonische) liefde en 
(het gebrek aan) verdraagzaam-
heid. De film voldoet helemaal aan 
de doelstellingen van distributeur 
Cinemien, ooit opgericht om op te 
komen voor de rechten van vrou-
wen. Natuurlijk is dat ondertussen 
allemaal wel wat breder getrokken.

De Shun Li uit de titel is een Chi-
nese immigrante die, in een naai-
atelier net buiten Rome, keihard 
werkt om zo gauw dat kan haar 
zoon, die nog in China woont, over 
te laten komen. Plotsklaps wordt 
ze, dat lijkt zonder enige reden, 
overgeplaatst naar Chioggia, een 
eilandje in de buurt van Venetië, 
waar ze als serveerster aan de 
slag gaat. Ook al spreekt ze nau-
welijks Italiaans en begrijpt ze 
aanvankelijk de stamgasten nau-
welijks, ze zet door. 

Tussen haar en een van die vaste 
klanten Bepi, ‘de Dichter’ die oor-
spronkelijk ook van  buiten Italië 
komt, ontstaat een warme vriend-
schap. Die wordt niet door ieder-
een geaccepteerd…

“Voortdurend voelt het alsof de 
personages voor de acteurs zijn 
geschreven. Typetjes worden het 
nooit. Io sono Li is geen liefdes-
verhaal, wel een romantische film 
in de zuiverste zin van het woord.” 
(de Volkskrant)

Italië 2011. Regie: Andrea Segre. 
Duur: 92’. Met: Tao Zhao, Rade 
Serbedzija, Marco Paolini, Rober-
to Citran, Giuseppe Battiston e.a. 
De film wordt met pauze vertoond.

de ballade van 
Narayama
Shôhei imamura
donderdag 21 november 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-
vertoning ‘op 35mm’

In het allereerste seizoen dat we 
films vertoonden in Oudenbosch 
stond ook De ballade van Naray-
ama op het programma. Ook wij 
zijn erg benieuw of de winnaar 
van de Gouden Palm van 1983 nog 
steeds ‘staat’. Vooraf zal Jan Sal-
den een korte lezing verzorgen.

In Japan moesten ouderen, als 
ze 70 jaar waren geworden, naar 
de bergtop Nara trekken om er 
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