
 

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 ei-
genwijze Vivian 
Van Dam als 
z a k e n l e i d e r. 
Die dubbele 
eigenwijsheid 
botst natuurlijk 
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
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. 

V.S. 2005. Regie en scenario: James Mangold. Duur: 
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Filmdagen zijn ook 
feestdagen

* Wanneer we dit schrijven moeten de echt donkere dagen met de feest-
dagen daar tussendoor nog komen. Gelukkig kan het filmtheater alle don-
derdagen vertonen en heeft u deze maand dus extra veel ‘feestdagen’. 

* Was het programma in de vorige folder best pittig, dan zal het in de nu 
volgende periode net wat luchtiger zijn, maar bepaald niet minder van 
kwaliteit natuurlijk

* We wensen u een fijne wintertijd.

U bent altijd van harte welkom in de Utopiazaal.

Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

schijnbaar zo volledige westerse 
maatschappij. Samen met echt-
genoot Jan Eilander schreef ze 
het scenario van haar film.

De 18-jarige Layla van Marok-
kaanse afkomst zit voor haar 
eindexamen vwo. Ze weet pre-
cies wat ze wil en windt zich 
behoorlijk op over het negatieve 
beeld dat Nederlanders hebben 
van Marokkanen en het Islamiti-
sche geloof. Ook komt ze steeds 
feller in conflict met haar liberale 
ouders en het lijkt faliekant uit de 
hand te lopen als ze zich aansluit 
bij een groep jonge Moslims, die 
strijden voor het vrij uitoefenen 
van hun geloof. Als ze verliefd 
wordt op Abdel, die haar wel be-
grijpt, kost het hem geen moeite 
om haar over te halen om samen 
naar het Midden-Oosten af te rei-

zen. Als Layla zich realiseert wat 
zijn echte bedoelingen zijn, is het 
te laat.

“Layla M. is een moedige film. De 
Jong en scenarioschrijver Jan Ei-
lander trotseren de schreeuwers 

en de voorspelbare verwijten van 
naïviteit en maakten een film die 
heel dicht bij de jonge hoofdper-
soon zélf blijft.” (de Filmkrant)

“Met een camera die haar titel-
personage dicht op de huid zit, 
komen die momenten nu extra 
sterk binnen. Intussen vervalt De 
Jongs genuanceerde drama niet 
in het zwart-wit denken waar-
aan Layla zichzelf wel schuldig 
maakt.” (De Telegraaf)

Nederland 2016. Regie: Mijke 
de Jong. Duur: 98’. Met: Nora El 
Koussour, Ilias Addab e.a.

La la land
Damien Chazelle
donderdag 26 januari 20.15 uur
met pauze

Maar zelden durven we een film 
ongezien op de agenda te zetten, 
maar soms kán het niet anders. 
We horen fantastische verhalen 
over de openingsfilm van Venetië 
2016, we vertrouwen distributeur 
Independent Film en IMDB (8,5 
gemiddeld van meer dan 2000 
beoordelingen) én we rekenen 
op de regisseur van Whiplash 
(8,83 vorig jaar). Daar kwamen op 
1 december ook nog de 12 nomi-
naties voor de 21e Critics’ Choice 
Awards bovenop; de uitreiking 
daarvan was op 11 december en 
de beste film(!) daar komt op 22 
december uit in ons land.

Mia is serveerster, maar droomt 
van een carrière als actrice in 
Hollywood. Tussen het serveren 
van koffie door rent ze van de ene 
auditie naar de andere. Jazzpi-
anist Sebastian werkt in diverse 
clubs en droomt van een eigen 
jazzclub. Voor beiden lijkt het le-
ven waar ze op hopen zo onge-
veer onhaalbaar. 

Natuurlijk wordt het een roman-
tisch verhaal als het lot de twee 
bij elkaar brengt, maar of hun 
liefde bestand is tegen de verlei-
dingen en de teleurstellingen van 
het hectische leven in Hollywood 
is nog maar de vraag. Maar we 
vertelden al dat het om een mu-
sical ging, dus….

Verenigde Staten 2016. Regie: 
Damien Chazelle. Duur: 128’. Met: 
Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. 
Simmons, Rosemarie DeWitt 
e.v.a.

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College), Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Samenstelling programma en 
organisatie: Wilfried van Dongen (313312) en Dian en Ad Uijtdewilligen (314503). Vormgeving: Onnink Grafische Communicatie. 
Site: www.filmtheaterfanfare.nl. E-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl. Toegangsprijs: € 8,-, met Fanfarepas of CJP: € 6,-

I, Daniel Blake
Ken Loach
donderdag 22 december 20.15 uur
zonder pauze

Bij alle festivals waar I, Daniel 
Blake werd voorvertoond was de 
film een publieksfavoriet en dat 
is helemaal te begrijpen. Eigenlijk 
was regisseur Ken Loach (80) ge-
stopt, maar zijn ergernis over onder 
meer de heersende bureaucratie 
in Groot-Brittannië deed hem be-
sluiten om noodzakelijkerwijs in 
de digitale wereld van de moderne 
film te stappen. Tot dan toe werkte 
hij nog met 35mm-materiaal!

Tweede Gouden Palm in Cannes 
2016 na The wind that shakes the 
barley (8,29) in 2006; publiekprijs 
van Film by The Sea. 

Daniel Blake (59) werkte jarenlang 
als timmerman ergens in het noor-
den van Engeland. Dat ging altijd 
goed, maar nu is hij ziek en moet hij 



  

maar de sfeer is er wel. En óch; 
leuk toch om het verse jaar vrolijk 
te openen.

Soof en Kasper hebben er alles 
aan gedaan, maar het gaat niet 
meer lukken: ze gaan uit elkaar. 
Dat wil Kasper tenminste, maar 
Soof is een optimiste puur sang, al 
houdt ook zij niet alle ballen meer 

omhoog. Haar kookactiviteiten ge-
ven haar nog maar weinig voldoe-
ning en de kinderen puberen met 
de nodige gevolgen. Als Kasper 
dan ook nog wat veel te jongs aan 
de haak slaat komt zij de knappe 
kok Jim Cole weer tegen. Beiden 
denken dat dat vast en zeker dé 
oplossing van de problemen zal 
zijn, maar dat is natuurlijk nog 
maar de vraag.

“Alle bijrollen worden geestig en 
inventief vertolkt, en Visschedijk 
sprankelt met haar tegenspelers. 
Als ensemblefilm over een steeds 
happier divorce is Soof 2 dus heel 
geslaagd; als karakterschets 
zwalkt de film een beetje. Een tv-
serie is in de maak, dus het kan 
nog goedkomen.” (de Filmkrant)

“Zo is Soofs leven opnieuw een 
vrolijke, soms pijnlijke, maar hart-

verwarmende warboel.” (NRC 
Next)

Nederland 2016. Regie: Esmé 
Lammers. Duur: 98’. Met: Lies Vis-
schedijk, Fedja van Huêt, Achmed 
Akkabi, Anneke Blok, Daan 
Schuurmans, Dan Karaty e.a.

De kinderen 
van Juf Kiet
Petra en Peter Lataster
donderdag 12 januari 20.15 uur
zonder pauze

Niet vaak gaat een documentaire, 
een van de successen van het 
IDFA van dit jaar, zo door het lint 
als die van vanavond. Niet alleen 
gaven vrijwel alle kranten de film 
5 sterren; ook het publiek is erg 
enthousiast. En hoe eenvoudig 
kan het eigenlijk zijn: een jaar lang 
zetten de regisseurs een camera 
in het klasje met vluchtelingen-
kinderen van juffrouw Kiet in het 
Brabantse Hapert. Ondanks de 
zware last die sommige kinderen 
met zich meedragen zorgt juf Kiet 
voor een warmte in de klas, de 
kinderen daar waar mogelijk steu-
nend en aanmoedigend; soms ook 
streng maar altijd begripvol.

“Alles wat u hebt gehoord over 
De kinderen van Juf Kiet is waar 

(...)  Het is met gemak de beste 
Nederlandse film van het jaar.” 
(Trouw)

“Een parel van een documentaire: 
subtiel maar krachtig en met een 
feilloos gevoel voor wat er in hoof-
den van gevluchte kinderen kan 
omgaan.” (de Volkskrant)
 
“De kinderen van juf Kiet is alles 
wat het moet zijn: een prachtig, 
filmisch document van een nauw-
keurig geobserveerde verande-
ring in het leven van nog hele klei-
ne mensen die vaak veel te grote 
dingen hebben meegemaakt.” (de 
Filmkrant)

Nederland 2016. Regie: Petra en 
Peter Lataster. Duur: 113’. Met: 
Kiet Engels en ‘haar’ kinderen. 

Layla M.
Mijke de Jong 
donderdag 19 januari 20.15 uur
zonder pauze

Regelmatig is er in het nieuws 
aandacht besteed aan de gevol-
gen van radicalisering van met 
name jongeren in België, maar 
ook in Nederland. Regisseuse 
Mijke de Jong deed lang onder-
zoek naar het hoe en waarom van 
zo’n zich afwenden van de rijke en 
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aankloppen bij de sociale dienst. 
Dat is het begin van een lange 
weg langs diverse instanties, 
waarbij hij en passant opkomt 
voor medemensen, die er in som-
mige gevallen nog vervelender 
voorstaan, zoals de alleenstaan-
de moeder Katie met haar twee 
kleine kinderen.  

“Loach, Laverty (vaste scenarist 
van Loach. Red.) en Blake laten 
zich niet kennen: al het leed wordt 
opgediend met zwarte humor en 
relativering, wat het drama des te 
indrukwekkender en vernietigen-
der maakt.” (indebioscoop.com)

“Loach slaat ons niet murw met 
overdadig serieus opgediende 
onmenselijkheden, maar weet 
ondanks de rijkelijk vertegen-

woordigde humor toch onze ver-
ontwaardiging op te wekken. Het 
is een hachelijke balans die al-
leen een vakman als hij gedegen 
weet aan te brengen.” (Filmtotaal)

Groot-Brittannië 2016. Regie: 
Ken Loach. Duur: 97’. Met: Dave 
Johns, Hayley Squires, Dylan 
McKiernan, Briana Shann e.a.

The light 
between 
oceans
Derek Cianfrance 
donderdag 29 december 20.15 uur
met pauze

Aan het eind van het jaar past, 
tussen de feestdagen, een melo-
drama als The light… uitstekend. 
De verfilming van de bestseller 
van M.L. Stedman wordt stevig 
aangezet, maar je gaat als kijker 
toch mee met het misschien wat 
ongelooflijke verhaal.

Vuurtorenwachter Tom en zijn 
vrouw Isabel wonen op een afge-
legen eiland in West-Australië en 
proberen, vooralsnog zonder suc-
ces, kinderen te krijgen. Als op 
een dag een roeibootje aanspoelt 
met daarin een klein meisje, be-
sluiten ze de vondst stil te hou-
den en het kindje als het hunne 
te beschouwen. Een aantal jaren 
later dreigt hun geheim tóch uit te 
komen…

“Wie van zwaar aangezet lief-
desdrama houdt, mag The light 
between oceans niet laten schie-
ten. Geen oog blijft droog bij dit 
hartverscheurende relaas dat ge-
nadeloos mikt op de sentimentele 
gevoelens van de kijker.” (Alge-
meen Dagblad)

VS, Nieuw-Zeeland 2016. Regie: 
Derek Cianfrance. Duur: 133’. 
Met: Alicia Vikander
Michael Fassbender, Rachel 
Weisz, Jack Thompson e.a.

Soof 2
Esmé Lammers
donderdag 5 januari 20.15 uur
met pauze

Twee jaar geleden trad het film-
theater enigszins buiten de thea-
terbanen met de programmering 
van Soof. Maar dat vonden ook 
onze gasten geen enkel probleem: 
de film kreeg een 8,8. Natuurlijk 
borduurt Soof 2 voort op het suc-
ces van de eerste, op de columns 
van Sylvia Witteman gebaseerde, 
succesfilm. Die verwijzing komen 
we nu trouwens niet meer tegen, 


