
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 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 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: 
135’. Met: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, 
Ginnifer Goodwin, Robert Patrick e.a. Over Johnny 
Cash staat ‘alles’ op www.johnnycash.com en de 
film wordt met pauze vertoond..

Grizzly Man
Werner Herzog
donderdag 13 april 20.15 uur
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Hallo meisjes en jongens
Al 6 jaar vertoont Filmtheater Fanfare, altijd op 
donderdagavond, een film voor grote mensen 
in De Vossenberg van het Markland College. 
Zo nu en dan werd ook wel eens een Jeugdfilm 
gedraaid zoals Dik Trom en Bennie Stout.

Voortaan zal één keer in de twee weken op 
zondagmiddag ook een Jeugdfilm te zien zijn in 
De Vossenberg. Maar ook je pa en ma, opa of 
oma, eigenlijk iedereen is welkom natuurlijk. Ie-
dereen betaalt hetzelfde: €5,-. De films worden 
altijd met pauze vertoond en in de pauze zijn 
flesjes frisdrank te koop voor €1,50, een snoep-
zakje kost €0,50 en een zakje chips (naturel of 
paprika) óók.

Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 
5 vriendjes of vriendinnetjes naast je ouder(s) 
meebrengt mag je zelf voor niks naar binnen. 

Door een bijdrage van de Rabobank in het ka-
der van hun actie ‘Hart op de juiste plek’ kan 
Filmtheater Fanfare tenminste tot het begin 
van 2013 de programmering van Jeugdfilms 
weer oppakken.

Tussen 1989 en 2005 heeft ze daar op een an-
dere locatie al veel ervaring mee opgedaan. 
Het filmtheater beschikt in De Vossenberg 
over een nieuwe, digitale projector, een uitste-
kende en eveneens digitale geluidsinstallatie 
en een doek van 8 meter breed.

Zoals u wellicht weet wordt het filmtheater 
gerund door vrijwilligers. Daarom kunt u niet 
reserveren voor de filmvoorstellingen. Maar 
met een capaciteit van ruim 250 stoelen is dat 
eigenlijk ook niet nodig. 

Het programma van het filmtheater wordt, 
anders dan bij een bioscoop, bepaald door 
de kwaliteit van de films en niet door de com-
merciële mogelijkheden, al gaan die belangen 
soms prima samen. Elders op deze folder vindt 
u de contactgegevens en ook op de Fanfare-
site staan die natuurlijk vermeld.

In de herfstvakantie neemt Fanfare deel aan 
de initiatieven van het bkkc: het Brabants Ken-

niscentrum voor Kunst en Cultuur. Er wordt 
een speciale folder gemaakt en die zal via de 
scholen worden verspreid. Heel bijzonder is de 
filmvoorstelling voor de allerkleinsten: Kikker 
en z’n vriendjes, die is bedoeld voor de groep 
van 2-plussers!

In het algemeen verzoeken we de ouders om 
hun kinderen te begeleiden bij de filmvoor-
stelling als dat nodig is en ze op tijd weer op 
te halen bij De Vossenberg. Natuurlijk kan er 
binnen even gewacht worden, als dat nodig 
mocht zijn.

Koffie, thee en fris kosten bij Fanfare €1,50, een 
flesje bier €2,- en een glaasje wijn €2,50. 

Filmprogramma 
voor volwassenen

do 23/8 Happy Happy (Sewitsky) 20.15
do 30/8 Volcano (Rúnarsson)  20.15
do   6/9 Filmtitel nog niet vastgesteld 20.15
zo   9/9 *Pianomania Een dag met de piano
 in het middelpunt i.s.m. CvK Amadeus  
 Pianomania (Cibis en Franck) 13.00
 Over Canto (Gieling)  15.30
do 13/9 **On the road (Salles) 20.15
wo 19/9 **On the road (Salles) 19.30
do 20/9 **Extremely loud & incredibly 
 close (Daldry)  20.15
do 27/9 **Wuthering heights (Arnold) 20.15
 Met een inleiding door Harry Peters
do 4/10 *Filmtitel nog niet vastgesteld 20.15

*Halderbergse Cultuurmaand
**Festival: Verfilmde literatuur 

zondag 2 september, 14.00 uur
Madagascar 3

zondag 16 september, 14.00 uur

Brammetje Baas

zondag 30 september, 14.00 uur

Ice Age 4

Verwacht (In de herfstvakantie):

zo 14 Blijf (8+)
do 18 Kikker en z’n vriendjes (2+)      

      en Lotte en de maansteen (4+)

zo 21 Titel nog niet vastgesteld

Vertoningsadres: De Vossenberg,  Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma



zondag 2 september 
14.00 uur
toegang: €5,-

Als een film een vervolg krijgt 
betekent dat niet altijd dat 
zo’n opvolger even goed is. 
Bij Madagascar heb je niks 
te vrezen: de makers zijn erg 
goed en ze besteden aan het 
maken van elke film heel veel 
tijd, moeite en geld.

Weet je nog, en anders vertel-
len we dat wel even, dat Alex 
de Leeuw, Marty de Zebra, 
Gloria het Nijlpaard en Mel-
man de Giraffe op weg zijn 
naar huis in New York?
Ondergedoken in een circus, 
maar je snapt wel dat dat niet 
zo stilletjes gaat, reizen ze 
door heel Europa. Zo komen 
zij én wij veel bekende gebou-
wen tegen. Leuke bijles voor 
aardrijkskunde!

Als je dat wilt, mag je natuur-
lijk best verkleed (als een van 
de dieren uit de film) naar 
Madagascar komen kijken.

Verenigde Staten 2012. Regie: Eric 
Darnell. Duur: 93’. Nederlands 
ingesproken door: Hans Somers, 
Laura Vlasblom, Rogier Komproe, Fred 
Butter e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond. Ons leeftijdsadvies: alle 
leeftijden.

zondag 30 september 
14.00 uur
toegang: €5,-

Ooit begonnen de makers 
van Ice Age met een film; 
later moesten ze er vervolg-
films bij maken, omdat ze het 
zo goed gedaan hadden. We 
zijn nu dus al toe aan deel 4.

Het verhaal is niet eens zo 
belangrijk: een heel stuk land 
raakt los van de rest, dat is 
de betekenis van ‘een conti-
nent op drift’ of in het Engels: 
Continental Drift. 

Daardoor raken onze helden 
Manny, Diego en Sid ook 
gescheiden van de rest van 
de kudde en moeten ze een 
ijsberg gebruiken als schip 
om weer thuis te komen. On-
derweg komen ze natuurlijk 
van alles tegen: zeemonsters, 

een compleet nieuwe wereld 
en piraten. Scrat blijft natuur-
lijk gewoon doorzoeken naar 
zijn eikeltje en ook hij komt 
dus op allerlei bijzondere 
plaatsen.

Verenigde Staten 2012. Regie: Steve 
Martino  en Mike Thurmeier. Duur: 93’.
Nederlands ingesproken door: Gers 
Pardoel, Lieke van Lexmond, Jack 
van Gelder, Froukje de Both, Ernst 
Daniël Smid, Carlo Boszhard e.a. De 
film wordt met pauze vertoond. Ons 
leeftijdsadvies: alle leeftijden.

zondag 16 september 
14.00 uur
toegang: €5,-

Eigenlijk was Brammetje Baas 
de leukste film die we deze zo-
mer hebben gezien en daarom 
willen we die ook graag aan 
jullie laten zien.

Brammetje is pas 7, een beetje 
druk, maar toch denkt hij al 
veel na over vanalles en nog 
wat en hij houdt dat allemaal 
bij in een mooi schrift. Hij vindt 
het heel erg leuk om naar 
groep drie te gaan. Hij komt 
dan bij meester Vis in de klas. 

Maar misschien is meester Vis 
een beetje te oud voor kleine 
jongetjes die nog maar net 
op school beginnen. Want híj 
wil dat Brammetje vooral doet 
wat de meester heeft bedacht, 
maar Brammetje verzint zelf 
ook wel eens wat…

En dan zijn er ook de papa 
en mama van Brammetje die 
soms ook niet precies weten 
wat nou het beste is.

Nederland 2012. Regie: Anna van der 
Heide. Duur: 83’. Met: Coen van Over-
dam, Roosmarijn van der Hoek, Katja 
Herbers, Tjebbo Gerritsma, René Groot-
hof e.a. De film is Nederlands gespro-
ken en wordt met pauze vertoond. Ons 
leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar.

Madagascar 3
op avontuur in Europa

Ice Age 4
Continental drift

Brammetje 
Baas

Jeugdfilms


