
 

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. 
Daarnaast ziet het er allemaal erg goed uit: prach-

tige kleuren en 
voortreffelijk ac-
teerwerk.

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 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: 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 Witherspoon (als June 
Carter) zingen de nummers zelf en 
dat doen ze bijzonder verdienste-
lijk. Wellicht mede daarom kreeg 
zíj een Oscar voor haar hoofdrol. 
Híj moest Philip Seymour Hoff-
man in Capote voor laten gaan. 
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Verschoven vakantieperiode, 
maar dán de verhuis
* Zoals het er nu naar uitziet kan Fanfare begin september een nieuw sei-
zoen starten in de nieuwe theaterzaal van het Markland College.

* Daarom schuiven we de vakantieperiode iets naar achteren; laat u niet 
weerhouden om het afscheid van De Vossenberg nog wat uit te stellen.

* De voorstelling van The farewell party is een voorpremière (met dank 
aan Cinéart); de film komt pas op 23 juli uit.

* 3 keer zullen we, voorafgaand aan de hoofdfilm, de in Oudenbosch op-
genomen korte film De heilige maagd van de Oudenbossche regisseur 
Randa Nassar vertonen. Op 9 juli zal zij daarbij ook aanwezig zijn.

* Een titel voor de slotfilm hebben we nog niet vastgelegd; die zal u via de 
nieuwsbrief worden doorgegeven óf het wordt een verrassing. 

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

en Sharon Maymon. Duur: 95’. 
Met: Ze’ev Revach, Levana 
Finkelstein, Aliza Rosen, Ilan Dar 
e.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

taxi teheran
Jafar Panahi
donderdag 9 juli 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 
vooraf: De heilige maagd in aan-
wezigheid van regisseur Randa 
Nassar

Het is toeval dat we aan het eind 
van het seizoen zo veel prijswin-
naars hebben staan. De film van 
vanavond kreeg de Gouden Beer 
én de Fipresci-prijs van Berlijn 
2015, waar we de film zagen en 
het bijzondere van de Iraanse(!) 
film onmiddellijk inzagen. 

Panahi mag van de Iraanse over-
heid geen films meer maken, 
maar weet opnieuw dat verbod 
te omzeilen: hij beweert dat de 
passagiers van de door hemzelf 
bestuurde taxi in Teheran geen 
acteurs maar toevallige reizigers 
zijn. Vergeet dat gerust. Zoge-

naamd met enkele kleine came-
raatjes worden de meestal erg 
openhartige taxigasten gefilmd, 
waardoor tegelijk de censuur op 
een meestal hilarisch manier aan 
de kaak wordt gesteld.

Publieksprijs Luxembourg City 
Film Festival van dit jaar.

Iran 2015. Regie en hoofdrol: Ja-
far Panahi. Duur: 82’. Er worden 
(dus) geen verdere acteurs aan-
gegeven. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

testament of 
youth
James Kent
donderdag 16 juli 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Aan het begin van de Eerste 
Wereldoorlog valt alles samen: 
schrijfster Vera Brittain wil al 
op 18-jarige leeftijd Engelse li-
teratuur gaan studeren aan de 
Universiteit van Oxford, ze valt 

helemaal voor Roland Leighton, 
de vriend van haar broer én als 
Vera’s broer en Roland vertrek-
ken naar het front, geeft ze zich 
op als vrijwillig verpleegster.

“Testament of youth is een ro-
mantisch oorlogsdrama geba-
seerd op de gelijknamige auto-
biografische klassieker van Vera 
Brittain.” (persmap)

Groot-Brittannië 2014. Regie: 
James Kent. Duur: 129. Met: 
Alicia Vikander, Kit Harington, 
Dominic West, Emily Watson 
e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond.

Slotfilm
donderdag 23 juli 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,- 

Bij de afsluiting van het seizoen 
neemt Fanfare afscheid van De 
Vossenberg. Een definitieve titel 
hebben we bij het samenstellen 
van deze folder nog niet vastge-
steld, maar de film wordt zónder 
pauze vertoond én er is een názit. 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
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Ventoux
Nicole van Kilsdonk
donderdag 4 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-
vooraf: 
De heilige maagd (Randa Nassar) 

De roman van Bert Wagendorp is 
veelgeprezen en misschien enigs-
zins een ‘mannending’. Regisseuse 
Nicole van Kilsdonk maakte het 
ontroerende verhaal in samenwer-
king met de schrijver iets univer-
seler.
Net als 30 jaar eerder willen 4 

vrienden de berg Mont Ventoux 
(bekend uit de Tour de France) op-
fietsen om hun bij de eerste tocht 
overleden maatje te herdenken. 



  

Als ook hun gemeenschappelijke 
vriendin Laura zich meldt borrelen 
de herinneringen vanzelf op.

“Regisseuse Nicole van Kilsdonk 
(...) wisselt naadloos het heden af 
met het verleden. Het één is niet 
los te zien van het ander. Haar 
sterrencast (...) en de acteurs die 
de jongere versies spelen (...) le-
veren een Nederlandse film af om 
trots op te zijn. De zware thema’s 
die behandeld worden krijgen een 
luchtig tintje, geen preuts gesus, 
maar gewoon met geouwehoer 
en een snoeiharde grap.” (film-
pjekijken.com)

Nederland 2015. Regie: Nicole 
van Kilsdonk. Duur: 104’. Met: 
Wilfried de Jong, Leopold 
Witte, Kasper van Kooten, Wim 
Opbrouck e.a. De film wordt met 
pauze vertoond.

the dark 
horse
James Napier 
robertson
donderdag 11 juni
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Eerder dit jaar oordeelde het pu-
bliek van het IFFR dat The dark 
horse de beste film van het fes-
tival was. Het Nieuw-Zeelandse 

drama werd daarom ook de ope-
ningsfilm van het festival op loca-
tie Curaçao.

Genesis Potini leefde tot zijn dood 
in 2011 voor de toekomst van ach-
tergestelde kinderen; de film van 
vandaag vertelt een stukje van 
zijn levensverhaal. Zelf leed hij 
aan een bipolaire stoornis (met 
uitgesproken stemmingswisselin-
gen), maar dat weerhield hem er 
niet van zijn liefde voor het scha-
ken over te brengen op kansarme 
kinderen.

“The dark horse wordt formidabel 
gedragen door acteur Cliff Curtis 
(...) die overtuigt als de mentaal 
instabiele, van de samenleving 
vervreemde geniale gek.” (de 
Filmkrant)

Nieuw-Zeeland 2014. Regie: 
James Napier Robertson. Duur: 
124’. Met: Cliff Curtis, James 
Rolleston, Kirk Torrance, Miriama 
McDowell, Barry Te Hira e.a. De 
film wordt met pauze vertoond.

Lilting
Hong Khao
donderdag 18 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-

Dat durven we nog best aan, zelfs 
wanneer de zomer op beginnen 
staat: een kleine film, grotendeels 
gesproken in het Mandarijns met 
ook nog een homoseksuele ach-
tergrond.

Zowel de Chinees-Cambodjaanse 
moeder Junn als de Britse Ri-
chard is in diepe rouw: haar enige 
zoon respectievelijk zijn vriend 
Kai is plotseling overleden. Junn 
heeft nooit geweten van de vriend 
van haar zoon Kai, spreekt geen 
Engels en toch wil Richard graag 
verdriet en herinneringen delen 
met zijn schoonmoeder. Hij huurt 
daarom een tolk in en probeert zo 
een band met haar op te bouwen. 
Vooralsnog voert Junn alleen 
maar denkbeeldige gesprekken 
met haar overleden zoon.

“In zijn verrassend subtiele de-
buutfilm Lilting tekent de Engels-
Cambodjaanse regisseur Hong 
Khaou hoe twee totaal verschil-
lende zielen omgaan met de dood 
van een geliefde. (...) In prachtige, 
heldere beelden vertelt hij over de 
kloof tussen de oudere en jongere 
generatie.” (Trouw)

Groot-Brittannië 2013. Regie: 
Hong Khao. Duur: 91’. Met: Ben 
Whishaw, Pei-pei Cheng, Andrew 
Leung, Morven Christie, Naomi 
Christie e.a. De film wordt zonder 
pauze vertoond.

Schneider 
vs. Bax
Alex van Warmerdam
donderdag 25 juni 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-
vooraf: 
De heilige maagd (Randa Nassar) 

Het gebeurt niet vaak dat we films 
ongezien programmeren. Maar 
een nieuwe van Warmerdam 
moet iedereen gezien hebben. 
(Een van) de meest eigenzinnige 
Nederlandse filmmakers, altijd 
met broer Marc als medeprodu-
cent, werd eerder overladen met 
een veelheid aan prijzen: Gouden 
Kalveren, FIPRESCI-prijs, Prins 
Bernard Cultuurprijs, European 
Film Award; het zijn er maar een 
paar. 

Wanneer we dit schrijven is de 
film in Nederland nog niet uit en 
we citeren daarom uit de pers-
map: Schneider, een huurmoorde-
naar, wordt gebeld door Mertens. 
Hij heeft een spoedopdracht voor 

Schneider, maar die weigert. Hij is 
jarig en heeft zijn vrouw Lucy be-
loofd te helpen met het voorberei-
den van het diner dat zij vanavond 
geven. Mertens benadrukt dat 
het belangrijk is en dat het van-
daag moet gebeuren. “Het is een 
makkelijke klus, met een beetje 
geluk ben je voor de middag weer 
thuis.” Met tegenzin gaat Schnei-
der akkoord, maar de makkelijke 
klus blijkt een gecompliceerde.

Nederland 2015. Regie, hoofdrol 
en scenario: Alex van Warmer-
dam. Duur: 94’. Verder ook met: 
Annet Malherbe, Pierre Bokma, 
Tom Dewispelaere e.a. De film 
wordt zonder pauze vertoond.

the farewell 
party
tal Granit en 
Sharon Maymon
donderdag 2 juli 20.15 uur
toegang: €8,-, met pas: €6,-
Voorpremière voor Nederland

Op 23 juli zal The farewell party in 
Nederland worden uitgebracht; 
we zagen de film op het IFFR, het 
wordt al onze 6e film uit dat festi-
val, waar de film op de 2e(!) plaats 
eindigde van de publieksenquête. 

Distributeur Cineárt maakt deze 
speciale avond mede mogelijk.

Een groep vrienden in een be-
jaardentehuis in Jeruzalem is erg 
begaan met een van hen: Max is 
terminaal ziek en wil niet verder. 
Yehezkel was in zijn arbeidzaam 
leven ingenieur en uitvinder en 
hij ontwerpt en bouwt een ma-
chine voor zelf-euthanasie om 
zijn vriend te helpen. Maar door 
het succes van de actie, natuurlijk 
lekt het idee uit naar de andere 
bewoners, stromen de verzoeken 
binnen en dát was natuurlijk níet 
de bedoeling…

“Een gitzwarte komedie over 
vriendschap en afscheid nemen.”

Publieksprijs filmfestival van Ve-
netië.

“Dankzij het bezielde acteerwerk 
van iconen uit het Israëlische 
komediegenre wordt het potenti-
eel sombere onderwerp nergens 
loodzwaar. Deze ‘dramedy’ waagt 
zich aan het ethische vraagstuk 
rond het recht om waardig te 
sterven en slaat daarbij een lichte 
toets aan, zonder het onderwerp 
te versimpelen.” (catalogus IFFR)

Israël 2014. Regie: Tal Granit 
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