
 

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
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 
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 be-
schreven. 
Joaquin Phoenix 
(Johnny Cash) 
en Reese Wit-
herspoon (als 
June Carter) 
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DECEMBER

do 4
Pride

do 11
A thousand times good night

do 18
Leviathan

JANUARI

vr 2
Samba

do 8
Whiplash

do 15
St. Vincent

Jeugdfilms
zo 7/12 Het leven volgens Nino

do 21/12 Wiplala

zo 28/12 Annie

zo 11/1 Annie

VERWACHt: 
Mr Turner, Coming Home en 
méér.

Vertoningsadres:
Theaterzaal De Vossenberg
Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

dec 2014 | jan 2015

Wintermaanden = 
filmmaanden
* Hoewel we een vertoning op 25 december wijselijk maar hebben over-
geslagen en de voorstelling van donderdag 1 naar vrijdag(!) 2 januari heb-
ben verplaatst hopen we toch op uw aanhoudende filmbelangstelling.

* Ook een paar regels over het programma van de Jeugdfilms, waarin – al 
heel snel na de uitbreng – de remake van de succesmusicalfilm Annie kon 
worden opgenomen. Maar vlakt u ook Wiplala niet uit; de laatste Annie 
M.G. Schmidt-verfilming.

* Van harte wensen we u een paar mooie laatste weken van het jaar en 
heel veel geluk in het nieuwe.

We heten u, ook in 2015, van harte welkom bij uw filmtheater om de hoek.

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

bepaald het voorbeeld van de 
invoelende muziekdocent, maar 
houdt er spartaanse methodes 
op na.

Op het Sundance Film Festival 
van 2014 won Whiplash zowel 
de jury- als de publieksprijs voor 
beste drama.

“De voor een appel en een ei 
gedraaide film is op alle fronten 
simpelweg perfect. De piepjonge 
regisseur-scenarist Damien Cha-
zelle weet in zijn inventieve script 
alle voor de hand liggende valkui-
len van de coming of age-film te 
vermijden: het blijft tot de laatste 
minuut ongewis wie de machts-
strijd tussen Andrew en Fletcher 
gaat winnen.” (Metro)

“Whiplash is strikt genomen een 
muziekdrama, maar het gros van 
de thrillers steekt er bleek bij af 

qua zenuwslopende spanning: 
zo briljant is deze combinatie van 
groots acteerwerk en aflatende 
vertelkunst.” (Veronica-magazi-
ne)

J.K. Simmons wordt getipt voor 
een Oscar voor zijn rol als Teren-
ce Fletcher.

V.S. 2014. Regie en scenario: 
Damien Chazelle. Duur: 106’. Met: 
Miles Teller, J.K. Simmons, Me-
lissa Benoist e.v.a. De film wordt 
zonder pauze vertoond.

St. Vincent
theodore Melfi
donderdag 15 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Toegegeven: de programmeurs 
van uw filmtheater zijn niet auto-
matisch fans van ‘de Amerikaan-
se film’. Maar zo nu en dan mag 
zelfs een komedie uit dat wereld-
deel rekenen op een goedkeuring 
en aan het programma worden 
toegevoegd.

Alleenstaande moeder Maggie 
en haar 12-jarige zoon Olivier 
verhuizen naar het huis naast dat 
van de immer cynische oorlogs-
veteraan Vincent. Dat de laatste 
zich op een gegeven moment 
genoodzaakt ziet om de hardwer-
kende Maggie te helpen bij de op-

vang van haar zoon, accepteert 
hij dus met fikse regenzin. Kunt u 
inschatten hoe het verder loopt? 
Olivier raakt volledig op de hoogte 
van de zaken waar Vincent zich 
het liefst mee inlaat.

“Door de perfecte dialogen, ver-
tolkingen en tegenspelers verge-
ven we de film graag het preke-
rige eindpraatje. Een sterk debuut 
van de onbekende regisseur, die 
zelf ook in z’n uppie het scenario 
schreef.” (Veronica Magazine)

“Al kennen we het basisrecept, 
de komische onvoorspelbaarheid 
van Bill Murray blijft in St. Vincent 
vermakelijk genoeg.” (De Tele-
graaf)

V.S. 2014. Regie en scenario: 
Theodore Melfi. Duur: 102’. Met: 
Bill Murray, Melissa McCarthy, 
Naomi Watts, Jaeden Lieberher 
e.a. De film wordt met pauze 
vertoond. 
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Pride
Matthew Warchus 
donderdag 4 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Het is wel begrijpelijk dat zo nu en 
dan een vrolijke film het goed doet 
in de filmtheaters. Maar dan moet 
het wel ‘plezier op niveau’ zijn, om 
het maar even wollig te zeggen. 
Het verfilmde relaas van vanavond 
is zowaar nog op een waargebeur-
de geschiedenis gebaseerd ook.

Tijdens het bewind van Marga-
ret Thatcher, het is de zomer van 

1984, hebben de stakende Britse 
mijnwerkers het moeilijk. Maar 
er is hulp in aantocht! Tijdens de 



  

Gay Parade in Londen besluit 
een groep homoseksuele en les-
bische activisten, om geld in te 
zamelen voor de stakende mijn-
werkers.

De mijnwerkersbond weet ech-
ter geen raad met de bijzondere 
steun. Vooralsnog geven de ac-
tievoerders hun plannen niet op 
en ‘Gays and lesbians support the 
miners’ wordt de leus en ze reizen 
in een busje af naar een mijnwer-
kersdorp in de binnenlanden van 
Wales. In 1984 dus!

“Pride is een van die zeldzame 
films met inhoud, entertainment 
en ziel. Wie bekend is met het 
verhaal van de mijnwerkers zal de 
afloop denken te kennen, maar de 
film heeft nog een verrassing in 
petto. Degenen die het tot dan toe 
droog hebben gehouden, zullen 
in elk geval alsnog een traantje 
moeten wegpinken.” (Filmtotaal)

Groot-Brittannië 2014. Regie: 
Matthew Warchus. Duur: 120’. 
Met: Bill Nighy, Imelda Staunton, 
Dominic West, Paddy Considine, 
Joseph Gilgun e.a. De film wordt 
met pauze vertoond.

A thousand 
times good 
night
Erik Poppe
donderdag 11 december 20.15 uur
i.s.m. werkgroep Halderberge 
van Amnesty International

Elk jaar combineren we een film-
voorstelling met het werk van 
Amnesty. In de film van vanavond 
wordt aandacht gegeven aan het 
bijzondere werk van de verslag-
gevers van het onrecht elders in 
de wereld, in dit geval van oor-
logsfotograaf Rebecca.

Omdat haar man het eigenlijk 
niet meer kan verdragen, dat zijn 
vrouw zoveel risico’s loopt in haar 
werk, wil hij dat zij afziet van ver-
dere uitzendingen. Ook voor haar 
dochters Lisa van 7 en Stephanie 
van 13 wordt het steeds moeilij-
ker.

Daarnaast legt de film ook het 
dilemma op tafel of een verslag-
gever wel zijn of haar werk moet 
blijven doen als misschien beter 
geholpen of juist tegengewerkt 
moet worden in plaats van dat 
verslag wordt gedaan. Of is het 
belangrijker dat de wereld ten-
minste weet wat er gebeurt?

“Regisseur Erik Poppe was zelf 
oorlogsfotograaf en A thousand 
times good night is de verbeelding 
van zijn eigen morele dilemma’s. 
Hoe ver ga je? Zo ver dat zijn aan-
grijpende film behoorlijk schuurt.” 
(De Telegraaf)

Noorwegen, 2013. Regie: Erik 
Poppe. Duur: 117’. Met: Juliette 
Binoche, Nikolaj Coster-Waldau, 
Larry Mullen jr, Maria Doyle Ken-
nedy e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond. Vooraf is er een 
kort woordje namens de werk-
groep Halderberge van Amnesty 
International.

Leviathan
Andrej Zvyagintsev
donderdag 18 december 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Eindelijk weer eens een Russi-
sche film, waarvan we ons met-
een verbazen, dat hij ook in Rus-
land mocht worden vertoond.

Aan de hand van een klein ver-
haal: een uit de hand lopend 
conflict tussen de eerzame bur-
ger Kolia en de corrupte bur-
gemeester van een klein stadje 
ergens in Noord-Rusland, wordt 

de algemeen verbreide corruptie 
in het land aan de kaak gesteld. 
De burgemeester wil het land van 
Kolia, omdat hij er andere plannen 
mee heeft.
 
“Sombere en zware thema’s, die 
door Zvyagintsevs vaste camera-
man Mikhail Krichman prachtig in 
beeld zijn gebracht en door de mu-
ziek van Philip Glass nog eens aan 
kracht worden bijgezet, maar die 
ook regelmatig worden verlicht 
door zwart komische humor. Niet 
dat Zvyagintsev en zijn acteurs 
op de lach spelen, overigens. De 
humor is rauw, hard en confronte-
rend. Net als de personages in de 
film.” (cinema.nl)

Rusland 2014. Regie en scenario: 
Andrej Zvyagintsev (The return). 
Duur: 144’. Muziek: Philip Glass. 
Met: Aleksej Serebrjakov, Vladi-
mir Vdovitsjenkov, Jelena Liadova 
e.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

Samba
Olivier Nakache en Eric 
toledano
vrijdag 2 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Natuurlijk wisten regisseur Na-
kache en Toledano, dat ze nooit 
over het gigasucces van Intou-
chables heen zouden kunnen bij 
de productie van een nieuwe ko-
medie. Samba heeft dan ook een 
wat zwaardere lading, al wordt hij 
toch als ‘komedie’ geafficheerd. 
Opnieuw is Omar Sy een van de 
hoofdrolspelers en werd daar in 
dit geval Charlotte Gainsbourg 
aan gekoppeld.

De Senegalees Samba woont al 
tien jaar in Frankrijk, maar heeft 
nog steeds geen zekerheid in dat 
land opgedaan. Hij switcht van 
de ene korte klus naar de an-
dere en het lukt allemaal net, als 

er bijvoorbeeld wat geschoven 
kan worden met verblijfsvergun-
ningen of id’s. Alice probeert op 
te krabbelen uit een burn-out en 
doet dat met vrijwilligerswerk bij 

de opvang van asielzoekers. Het 
is dus wel duidelijk dat het vanaf 
daar met die twee verder gaat in 
ons verhaal.

“Het leven van een illegaal is 
weliswaar vrij troosteloos en ook 
dat van een burn-outpatiënt is 
er niet een om over naar huis te 
schrijven, maar ook in zo’n leven 
valt er zo nu en dan heus nog wel 
wat te lachen. Precies dat weten 
Eric Toledano en Olivier Nakaache 
prachtig in beeld te brengen.” 
(Metro)

Frankrijk 2014. Regie: Olivier 
Nakache en Eric Toledano. Duur: 
120’. Met: Omar Sy, Charlotte 
Gainsbourg, Tahar Rahim, Izïa 
Higelin e.a. De film wordt met 
pauze vertoond.

Whiplash
Damien Chazelle
donderdag 8 januari 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

De jonge drumfanaat Andrew 
Neyman wil dolgraag de beste 
drummer van het elitaire con-
servatorium te worden. Een weg 
daarnaartoe is het lidmaatschap 
van het beste jazz-ensemble van 
de school dat onder leiding staat 
van Terence Fletcher. Die is niet 
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