
 

Mrs. Henderson Pre-
sents
Stephen 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 
Oscarnomina-
tie 2006, maar 
moest Reese 
Witherspoon (in 
Walk the Line, 
volgende week 
te zien) vóór la-
ten 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-
om kreeg zíj een Oscar voor haar hoofdrol. Híj moest 
Philip Seymour Hoffman in Capote voor laten gaan. 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fidei et Arti, 
Pastoor Hellemonsstraat 1, 4731 HV Oudenbosch. Tel. 0165 313330.  
Vormgeving: Onnink communications. 
Drukwerk: AB Drukkerij, Oudenbosch.  
E-mail: info@fideietarti.nl, www.fideietarti.nl.
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APRIL

do 17 
Nebraska 

do 24
12 years a slave 
 

MEI

do 1
August: Osage County

do 8
Miele 

do 15
Twenty feet from stardom 

do 22 
Ida

VERWACHt:

A weekend at Paris en 
De 100-jarige man die uit het 
raam klom en verdween

JEuGdFILMS

ma 21/4 
Het regent gehaktballen 2 (a.l.)

zo 4/5 
Kooky (6+)

Vertoningsadres:
Theaterzaal De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

april | mei 2014

Niet altijd gemakkelijk
* Het is (ook) een taak van een filmtheater om te signaleren. Behalve films 
waarvan het succes voor de hand ligt of al bewezen is, biedt de filmwereld 
zoveel kleins of onverwacht indrukwekkends.

* Het succes van 12 years a slave was niet zo moeilijk te voorspellen, maar 
in deze folder staan ook bijzondere producties als de Oscarwinnende do-
cumentaire Twenty feet from stardom, het Italiaanse Miele en het Poolse 
Ida besproken.

* Durf dus gerust eens te gokken en als u uw verwachtingen vooraf niet al 
te hoog instelt kunt u eigenlijk altijd aangenaam verrast worden.

* In deze folder proberen we u zo goed mogelijk te informeren; u bent altijd 
van harte welkom bij Filmtheater Fanfare.

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

twenty feet 
from stardom 
Morgan Neville
donderdag 15 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Eigenlijk hebben we hem te lang 
laten liggen, de Oscarwinnaar 
voor beste documentaire maakte 
ook op ons een uitstekende in-
druk. Onlangs werd in ‘De wereld 
draait door’ opgeworpen dat de 
Nederlandse Shirma Rouse uit-
stekend zou kunnen figureren als 
achtergrondzangeres bij The rol-
ling stones op Pinkpop.

Hoe dan ook: in de documen-
taire Twenty feet from star-
dom (de afstand tussen de 
achtergrondzanger(es) en de ster 
en daarmee buiten de spotlights) 
krijgen ze eindelijk de aandacht 
die ze verdienen. Weg uit de 
schaduw van hun broodheren 
en -dames komen zij aan het 
woord en geven zij antwoord op 
de vraag wat ze zouden zijn: de 

popidolen zonder riffs, refreinen 
en harmonieën van achtergrond-
zangers en zangeressen. Maar 
ook Bruce Springsteen, Stevie 
Wonder en Mick Jagger komen 
aan het woord.

“Twenty feet from stardom biedt 
een gelaagde kijk op het handje-
vol onbekende vrouwen dat kleur 
gaf aan de popgeschiedenis. Het 
waren ook hun hits, ook al wer-
den ze er niet rijk van.” 
(de Volkskrant)

Verenigde Staten 2013. Regie: 
Morgan Neville. Duur: 90’. Met: 
Lou Adler, Stephanie ‘Stevvi’ 
Alexander, Patti Austin, Chris Bot-
ti, Merry Clayton. De film wordt 
met pauze vertoond.

Ida
Pawel Pawlikowski
donderdag 22 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Het is erg lang geleden dat we 
een Poolse film naar Oudenbosch 
haalden want de meesterwerken 
van Krzysztof Kieslowski, om er 
maar één te noemen, liggen ver in 
het verleden.

In het Polen van 1962 staat de 
jonge Anna op het punt om haar 
gelofte af te leggen bij de kloos-

terschool waar ze ooit werd op-
genomen als wees. Maar als ze 
er achter komt dat ze nog een 
tante heeft, wil ze toch eerst 
meer weten over haar verleden. 
Samen met die zus van haar moe-
der ontdekt ze dat ze van Joodse 
afkomst is en dat Ida haar echte 
naam is en is er een oorlogsge-
schiedenis van de familie. 

Ida kreeg prijzen op onder meer 
de filmfestivals van Gijón, Londen 
en Toronto.

De klassieke, maar zeer effec-
tieve beeldvoering maakt van Ida 
een genot om naar te kijken. Het 
onderwerp is zwaar en ontroe-
rend, maar nergens te terneerge-
slagen.” (Cinemagazine)

Polen 2013. Regie: Pawel Paw-
likowski. Duur: 80’. Met: Agata 
Kulesza, Agata Trzebuchowska, 
Joanna Kulig, Dawid Ogrodnik, 
Adam Szyszkowski. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

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

Samenstelling programma en organisatie: Wilfried van Dongen (0165 313312) en Dian en Ad Uijtdewilligen (0165 314503). 
Vormgeving: Onnink Grafische Communicatie BV. Site: www.filmtheaterfanfare.nl. E-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl.

Nebraska

Alexander Payne
donderdag 17 april 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Dat hadden we na het zien van de 
film niet onmiddellijk verwacht: 
dat het de publiekswinnaar zou 
worden van het IFFR 2014. Maar 
feit is het wel dat Nebraska een 
vooral lieve, formidabel gespeelde,  
‘slechts’ in zwartwit opgenomen, 
zeer geslaagde film is.

Iedereen krijgt ze wel eens: brie-
ven waarin je de hoofdprijs wordt 

beloofd. Woody Grant gelooft ook 
echt dat hij de prijs van één miljoen 
dollar op kan halen, al moet hij er 
voor naar Lincoln, Nebraska, ruim 



  

duizend kilometer van zijn woon-
plaats en zo nodig gaat hij wel te 
voet. Door zijn vastberadenheid 
voelt zoon David zich verplicht om 
zijn vader te vergezellen. 

We zijn getuige van de beleve-
nissen van vader en zoon: in het 
geboortedorp van Woody, waar 
familie en bekenden al snel hoog-
te krijgen van hun missie, wordt 
Woody het gesprek van de dag.

De film kreeg 6 Oscarnominaties 
waaronder die voor beste film en 
beste hoofdrol, maar er werd er 
geen verzilverd. 

“Nebraska is een heerlijk en 
eerlijk drama over knellende fa-
miliebanden, niet ingeloste ver-
wachtingen en verloren levens. 
Bitterzoet, levensecht en - type-
rend voor het oeuvre van Payne 
- ondanks alles opbeurend.” 
(cinema.nl)

Verenigde Staten 2013. Regie: 
Alexander Payne. Duur: 105’. 
Met: Bruce Dern, Will Forte, June 
Squibb, Bob Odenkirk, Missy Doty 
e.a. De film wordt zonder pauze 
vertoond.

12 years a 
slave
Steve McQueen
donderdag 24 april 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Regisseur Steve McQueen liet 
eerder van zich horen met Hunger 
en Shame, beide ook met Michael 
Fassbinder. De eerste was ook bij 
Fanfare te zien en 12 years… kan 
echt niet worden overgeslagen. 
Eigenlijk vallen alle films over de 
slavernij in het niet bij de film van 
vanavond, omdat die zo invoel-
baar en pijnlijk de vinger op de 
zere plek legt met de memoires 
van Solomon Northup. 

Die leeft in 1841 als vrije zwarte 
man met zijn gezin in New York 
als hij wordt ontvoerd en in het 
zuiden wordt verkocht als slaaf. 
Daar wordt hij geconfronteerd 
met alle verschrikkingen die sla-
ven worden aangedaan. Northup 
doet er alles aan om zijn waar-
digheid te behouden, al komt hij 
vaak maar nauwelijks verder dan 
overleven. 

12 years a slave was een van de 

grote Oscarwinnaars van dit jaar 
en werd uitgeroepen tot beste 
film, zoals dat eerder ook bij de 
Bafta-uitreikingen gebeurde.  

“Steve McQueen serveert op 
ongekend realistische wijze een 
ongemakkelijke waarheid, zon-
der met z’n ogen te knipperen en 
zonder glashelder onderscheid te 
maken tussen ‘goede’ en ‘slechte’ 
blanken. Want zelfs bij hen die in 
de film zeggen slavernij te veraf-
schuwen, lijkt vooral de lafheid 
te overheersen. Zo herschrijft 
12 years a slave een essenti-
ele geschiedenisles die tot nu toe 
slechts in gekuiste vorm tot ons 
kwam.” (De Telegraaf)

Verenigde Staten 2013. Regie: 
Steve McQueen. Duur: 133’. Met: 
Chiwetel Ejiofor, Paul Giamatti, 
Michael Fassbender, Lupita 
Nyong’o, Benedict Cumberbatch 
e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond en bevat schokkende 
beelden.

August: 
Osage County

John Wells
donderdag 1 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Ze draagt de film zoals ze dat al 
zo vaak deed: Meryl Streep werd 
natuurlijk ook voor deze rol geno-
mineerd voor een Oscar, waar-
mee ze de meest genomineerde 
actrice werd: 15 maal. Hij ging dit 
jaar overigens naar Cate Blan-
chett in Blue Jasmine, die eerder 
bij Fanfare te zien was. Ook Julia 
Roberts kreeg een Oscarnomina-
tie voor beste vrouwelijke bijrol, 
die naar Lupita Nyong’o ging in 12 
years a slave.

August: Osage County is geba-
seerd op het met een Pulitzer 
Prize en diverse Tony Awards be-
kroonde gelijknamige toneelstuk 
van Tracy Letts, die ook het sce-
nario van de film schreef. Dat zou 
je als filmkijker een bezwaar kun-
nen vinden, maar er is meer dan 
voldoende te genieten.

Na de zelfdoding van Beverly 
Weston, de pater familias, komen 

moeder en dochter samen met de 
rest van het gezin bij elkaar. Elk 
familielid brengt zijn of haar ei-
gen problemen in en die brengen 
diverse ontvlambare situaties, 
schaamteloze ruzies, en bekente-
nissen met zich mee.

“August: Osage County zal niet 
voor iedereen zijn weggelegd, 
maar voor eenieder die inziet dat 
theatraal acteerwerk niet per se 
in het theater thuishoort, valt er 
twee uur heerlijk te genieten.” 
(Filmtotaal)

Verenigde Staten 2013. Regie: 
John Wells. Duur: 120’. Met: Meryl 
Streep, Julia Roberts, Ewan Mc-
Gregor, Dermot Mulroney, Be-
nedict Cumberbatch e.a. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

Miele
Valerio Golino
donderdag 8 mei 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Miele is eigenlijk geen gemak-
kelijke, wel een bijzondere film, 
geregisseerd door een actrice 
die al vele glansrollen speelde 
en blijkbaar wist hoe zij ook haar 
protegee Jasmine Trinca moest 

sturen. Miele  is controversieel om 
het onderwerp.

De mooie Irene heeft als bijnaam 
Honing en zij wijdt haar leven aan 
het helpen van mensen die heb-
ben besloten, dat zij niet verder 
willen leven. Ze probeert in eer-
ste instantie zo veel mogelijk het 
lijden te verlichten, maar blijft van 
dienst als er extreme beslissingen 
genomen moeten worden.

Dan komt de al wat oudere Gri-
maldi op haar pad en met hem 
en zijn onzichtbare ziekte weet zij 
zich geen raad.
 
“Hoewel je zou verwachten dat 
Irene in de problemen komt met 
de wet, komt een conflict in die 
zin er eigenlijk niet van. Miele 
gaat meer over de innerlijke strijd 
van de hoofdpersoon, en waar de 
grenzen van euthanasie liggen.” 
(Cinemagazine)

Italië 2013. Regie: Valerio Golino. 
Duur: 100’. Met: Jasmine Trinca, 
Carlo Cecchi, Libero De Rienzo, 
Vinicio Marchioni, Iaia Forte e.a. 
De film wordt zonder pauze ver-
toond.
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