
 

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 onder 
gebukt. Zij sluit zich dan ook niet aan bij haar lotge-
noten, die hoppen van teaparty naar weldadigheids-
feestje. Ze koopt het voor de sloop bestemde Wind-
mill Theatre in de Londense wijk Soho en kiest de 
opvallende en net zo eigenwijze Vivian Van Dam als 
zakenleider. Die dubbele eigenwijsheid botst natuur-

lijk 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 infor-

matie 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
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 
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30.000 bezoekers 
binnen 8 jaar
*  Met gepaste trots laten we iedereen weten, dat in het programma van 

deze folder de 30.000ste bezoeker van Filmtheater Fanfare zal worden 
ontvangen. Komt u dus zo vaak mogelijk én om er bij te zijn én om mis-
schien die feesteling te worden. Al kan die speciale bezoeker nu na-
tuurlijk ook bij een Jeugdfilm worden geregistreerd.

*  Als het een beetje meezit, zal 2013 ook een recordjaar worden voor wat 
het bezoekersaantal betreft. 

*  Bij het schrijven van deze inleiding speelt het nog nauwelijks door het 
hoofd, maar we moeten u toch al fijne feestdagen wensen en een beet-
je vooruitzien naar het nieuwe jaar. Moge 2014 zoveel mogelijk van uw 
wensen doen uitkomen en hou ons motto maar in gedachten: ‘Geluk is 
tevredenheid’.

U bent in 2013 nóg en in  2014 óók weer van harte welkom bij Filmtheater 
Fanfare!

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

moeder en runt een restaurant, 
waar toch wel steeds hetzelfde 
langskomt: dezelfde gerechten 
voor dezelfde gasten. Als ze zich 
realiseert dat het dus allemaal 
wel wat anders loopt dan ze ei-
genlijk voor ogen had, stapt ze in 
haar auto en gaat ze er simpel-
weg vandoor. Dat dat geen ver-
keerde beslissing was, ontdekt ze 
tot haar grote vreugde al snel, al 
was het maar omdat ze eindelijk 
wat meer tijd door kan brengen 
met haar kleinzoon.

“Bij Deneuve denk je aan leef-
tijdsloze schoonheid, koele on-
doorgrondelijkheid en heel veel 
sigaretten. Al die elementen vind 
je terug in Elle s’en va. (...) Na de 
Chileense film Gloria, is dit weer 
zo’n mooi en humoristisch portret 

van een vrouw op leeftijd.” (nu.nl)

Frankrijk 2013. Regie: Emanuelle 
Bercot. Duur: 116’. Met: Cathe-
rine Deneuve, Nemo Schiffman, 
Gérard Garouste, Claude Gensac 
e.a. De film wordt met pauze ver-
toond.

Paris Texas
Wim Wenders
donderdag 16 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

In het allereerste seizoen dat 
we films vertoonden in Ouden-
bosch stond ook Paris Texas op 
het programma. Ook wij zijn erg 
benieuwd of de film uit 1984 nog 
steeds ‘staat’. We vertonen een 
volledig gerestaureerde en gedi-
gitaliseerde kopie en Jan Salden 
zal een inleidende lezing verzor-
gen.

We citeren de teksten van filmin-
stituut EYE, dat ook verantwoor-
delijk is voor de digitalisering en 
de heruitbreng van de film.

In deze roadmovie over een man 
die zichzelf kwijt is, versmelt Wim 
Wenders Europese sentimenten 
met Amerikaanse grandeur. Wen-
ders’ klassieker geldt  als  meta-
foor voor maatschappelijke ver-
vreemding, maar is evengoed een 
ontroerende liefdesgeschiedenis. 

Schitterend gespeelde en ge-
filmde roadmovie waarin Travis, 
na vier jaar onvindbaar te zijn 
geweest,  zijn zoontje opspoort 
om met hem op zoek te gaan naar 
zijn vrouw. 

Wenders: ‘We zijn gewoon op 
weg gegaan en hebben gekeken, 
zoals Travis die begint te lopen, 
net zolang tot hij iemand tegen-
komt. Gewóón gekeken en niet 
gezocht naar reeds bekende film-
beelden.’ 

Duitsland 1984. Regie: Wim Wen-
ders. Camera: Robby Müller. 
Muziek: Ry Cooder. Duur: 147’. 
Met Harry Dean Stanton, Sam 
Shepard en Nastassja Kinski. De 
film wordt zonder pauze vertoond.
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Gabrielle
Louise Archambault
donderdag 5 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De Canadese inzending voor een 
Oscar was een van de toppers van 
Film by the Sea 2013, maar de pers 
dacht daar soms wat anders over. 
Wij gingen helemaal voor de film 
en gaven hem 5 uit 5 sterren.

Martin en Gabrielle, ze zingen met 



  

nog een aantal jonge mensen met 
een verstandelijke beperking in 
een koor, voelen veel voor elkaar. 
Ze zouden niets liever willen dan 
samen, met wat hulp, een toe-
komst opbouwen. Hun families 
en de maatschappelijke hulpver-
leningsdiensten denken daar ge-
nuanceerd én soms verschillend 
over en zien vooral de grenzen 
van de mogelijkheden. 

Wanneer de beroemde zanger 
Robert Charlebois met het koor 
mee zal zingen voert dat de span-
ning in het koor flink op. En als 
Martin en Gabrielle ook nog eens 
op de flirttour gaan…

“Archambault deinst er niet voor 
terug om de pijnlijkheden die ge-
paard gaan met het volgen van 
Gabrielles gevoelens aan het licht 
te brengen. (...) Ondanks hun be-
laden karakter houden de onge-
makkelijke scènes een prettige, 
integere toon en worden ze al 
helemaal niet ingezet voor goed-
koop effectbejag.” (FilmTotaal)

Canada 2013. Regie: Louise Ar-
chambault. Duur: 104’. Met: Ga-
brielle Marion-Rivard, Alexandre 
Landry, Vincent-Guillaume Otis 
e.a. In de film wordt Frans ge-
sproken en hij wordt met pauze 
vertoond.

La vie d’Adèle
Abdellatif Kechiche 
donderdag 12 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Er was veel te doen om deze film. 
De openhartige, maar eerlijke 
(lesbische) seksscènes waren 
zelfs in Cannes 2013 onderwerp 
van discussie en er zijn, ook in 
Nederland, zo nu en dan ‘weglo-
pers’. Dat weerhield de jury er in 
Cannes overigens niet van om de 
film de Gouden Palm toe te bede-
len. Later vertelden de hoofdrol-
speelsters méér over de opna-
mecondities, wat ze later weer 
relativeerden. Hoe dan ook: een 
film die we, mét bovenstaande 
opmerkingen, aan u voor móeten 
zetten.

Wanneer Adèle de jonge vrouw 
Emma met het blauwe haar ont-
moet zet dat haar leven op z’n kop.

“La vie d’Adèle is van een on-
gekende schoonheid. Voor het 
verhaal wordt ruim de tijd ge-
nomen, maar de opbouw en het 
ritme van de film zijn perfect. Het 
acteerwerk van met name Adèle 
Exarchopoulos en Léa Seydoux is 
zo naturel dat je soms denkt naar 
het echte leven te kijken.” (Mo-
vieScene) 

Frankrijk 2013. Regie: Abdellatif 
Kechiche. Duur: 187’(!). Met: Léa 
Seydoux, Adèle Exarchopoulos, 
Aurelie Lemanceau e.a. De film 
wordt met pauze vertoond. 

Fruitvale 
Station
Ryan Coogler 
donderdag 19 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Pas op 2 januari zal Fruitvale Sta-
tion in Nederland te zien zijn en 
Fanfare heeft dus een voorpre-
mière in huis, die overigens erg 
goed past in deze tijd. Met dank 
aan distributeur A-film.

Regisseur Ryan Coogler won voor 
zijn debuutfilm(!), waarvoor hij 
ook het scenario schreef, zowel 
de publieksprijs als de juryprijs 
bij het Sundance filmfestival. Ook 
kreeg hij in Cannes de ‘Prix de 
l’avenir’ voor beginnende regis-
seurs .

Het waargebeurde verhaal van 
Oscar Grant speelt zich af in de 
oudejaarsnacht van 2008. Oscar 
woont met zijn vriendin Sophina 
en hun 4-jarige dochter Tatiana in 
San Francisco. Hij neemt de metro 
naar het centrum van de stad om 
daar de jaarwisseling met vrien-
den te vieren. Bij toeval raakt hij 
betrokken bij een vechtpartij en 
een van de gealarmeerde agenten 
maakt een fatale fout.

Op nieuwjaarsdag wordt deze ge-
beurtenis nog elk jaar op Fruitvale 
Station herdacht.

Regisseur Coogler werkte als 
jongerenwerker in een opvang-
centrum voor probleemjongeren 
en hij zegt de film uit persoonlijke 
overtuiging gemaakt te hebben:  
“Ik heb in vergelijkbare omstan-
digheden verkeerd als Oscar. Een 
boel gaat over misverstanden, 
percepties en perspectief. Hope-
lijk helpt dit door van binnen uit dit 
verhaal te vertellen, te laten zien 
dat wij net zo zijn als zij.”

Verenigde Staten 2013. Regie: 
Ryan Coogler. Duur: 84’. Met: Mi-
chael B. Jordan, Melonie Diaz, 
Octavia Spencer, Kevin Durand 
e.a. De film wordt zonder pauze 
vertoond.

Like father, 
like son

Hirokazu Kore-eda
donderdag 2 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Zo nu en dan hoor je dat het echt 
gebeurde: pasgeboren baby’s die 
verwisseld werden. Een kranten-
bericht bracht regisseur Kore-eda 
op het idee; zijn film won er in Can-
nes 2013 de juryprijs en een prijs 
van de oecumenische jury mee.

De kinderen zijn ondertussen al 
6; de ene jongen wordt groot-
gebracht in de hogere midden-
klasse van Japan, de andere in 
een arbeidersmilieu. Wanneer het 
ziekenhuis de vergissing heeft be-
kendgemaakt, moeten de ouders 
beslissen wat te doen.

Daarnaast worden thema’s als 
ouderschap en werk en de zo ver-
schillende familielevens als ge-
spreksstof aangevoerd. Kore-eda 
heeft ondertussen naam gemaakt 
als ‘kinder-regisseur’ en hij be-
wijst zijn kwaliteiten op dit gebied 
opnieuw.

Cannes 2013-juryvoorzitter Steven 
Spielberg kocht de rechten van de 

film om een remake te maken in 
Amerika.

“Ook in fictiefilms gebruikt regis-
seur Kore-eda de onderkoelde stijl 
uit z’n documentaires, waardoor 
ze een overtuigingskracht krijgen 
die de vaak melodramatische 
verhalen anders niet zouden heb-
ben.” (cinema.nl)

Japan 2013. Regie: Hirokazu Kore-
eda. Duur: 120’. Met: Masaharu 
Fukuyama, Machiko Ono, Yoko 
Maki, Lily Franky e.a. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

Elle s’en va
Emanuelle Bercot
donderdag 9 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Toegegeven: Elle s’en va wordt 
volledig gedragen door Catherine 
Deneuve. En we durven ook wel 
toe te geven dat we haar een ma-
gisch goede actrice vinden; dat 
mooi oud worden, waarover je 
steeds leest, is trouwens ook wel 
waar. Ze is ondertussen 70, maar 
speelt met gemak een vrouw van 
begin 60.

Bettie woont samen met haar 
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