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Hallo meisjes en jongens
Elke 2 weken vertoont Filmtheater Fanfare op 
zondagmiddag een Jeugd- en/of familiefilm. We 
zijn erg blij met de hoge scores, die jullie met de 
scheurkaartjes aan de films hebben gegeven. Je 
kunt ze allemaal op de Fanfaresite terugvinden; 
we vertellen hier dat De groeten van Mike tot nu 
toe het allerhoogste punt kreeg (9,8) en Kauwboy 
de laagste (maar toch nog een 7,6).

Aan het eind van deze folder zijn we aan de 
zomer toe en we laten jullie wel weer weten wan-
neer en welke de volgende films zullen zijn.
Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 
5 vriendjes of vriendinnetjes naast je ouder(s) 
meebrengt, mag je zelf voor niks naar de film. 
Een flesje fris kost €1,50; chips of een snoepzakje: 
€0,50.

Alle films worden met pauze vertoond.

zondag 3 maart 14.00 uur
Pudding T. (a.l.)

zondag 17 maart 14.00 uur
Ted & schat van de mummie (6+)

maandag 1 april
(2e Paasdag) 14.00 uur
Chimpanzee (a.l.)

zondag 14 april 14.00 uur
Bobby en de geestenjagers (7+)

zondag 21 april 14.00 uur
Ice Dragon ( 9+)

Vertoningsadres: De Vossenberg,  Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma

zondag 14 april 
14.00 uur
toegang: €5,-

In Rotterdam ligt het grote passagierschip SS 
Rotterdam en je kunt er ook op. Misschien is het 
wel leuk om er met je pa en ma eens te gaan 
kijken nadat je de film hebt gezien.

Sanne is gek op verhalen over geesten en ande-
re mysteries. Haar vader Lucas is een beroemde 
geestenjager, hij is trots op zijn werk en hij vertelt 
er zijn dochter graag over. 
Lucas krijgt een belangrijke opdracht: hij moet 
de geesten verjagen van het Stoomschip De Rot-
terdam. Sanne en haar broertje Thomas mogen 
mee want het is toch vakantie. Op het schip 
ontmoet Sanne de geest Bobby, een jongen 
van haar leeftijd die met nog 
andere geesten al jaren op 
het schip de bezoekers bang 
maakt. 

Nederland 2013. Regie: Martin Lage-
stee. Duur: 85’. Met: Nils Verkooijen, 
Hanna Obbeek, Max van den Burg, 
Lotte Heijtenis e.a. 
Ons leeftijdsadvies: vanaf 7 jaar.

zondag 21 april 
14.00 uur
toegang: €5,-

De film van vandaag is niet geschikt voor al te 
jeugdige kijkertjes. De film is ondertiteld en het 
onderwerp is ‘stevig’.

Mik van 11 woont met zijn oudere broer Tony en 
zijn vader in Solna, dat is een sombere voorstad 
van Stockholm in Zweden. Walvissen zijn zijn 
hobby en hij luistert graag naar hun geluiden. 
Thuis heeft hij het niet gemakkelijk, want zijn va-
der drinkt te veel en het bureau Jeugdzorg grijpt 
in: Mik moet tijdelijk naar een familie in het hoge 
noorden van Zweden totdat een pleeggezin voor 
hem is gevonden.

Mik mist natuurlijk zijn vader en broer Tony, maar de 
altijd vrolijke Lena maakt het toch een beetje goed. 
Ook raakt Mik al snel be-
vriend met alle(!) twaalf kinde-
ren van de school. Ze halen 
samen allerlei streken uit en 
beleven wilde avonturen.

Zweden 2012. Regie: Martin Hög-
dahl. Duur: 80’. Met: Philip Olsson, 
Malin Morgan, Feline Andersson e.a. 
De film is Nederlands ondertiteld. 
Ons leeftijdsadvies: vanaf 9 jaar.

Bobby en de 
geestenjagers

Ice Dragon

Jeugdfilms



zondag 3 maart 
14.00 uur
toegang: €5,-

Ivan van 10 is erg verlegen, 
maar dat komt vast ook door-
dat zijn vader hem ‘Pudding 
Tarzan’ noemt. Op school valt 
het hem ook niet mee, want 
hoe hij ook probeert, Ivan is 
eigenlijk overal het slechtste 
in: in gymnastiek, in lezen, in 
voetballen, in alles.

De ontmoeting met een vrien-
delijke heks, die banjo kan 
spelen, komt dus heel goed 
uit: hij krijgt van haar een 
magisch drankje waardoor 
hij overal het beste in wordt. 

Maar of dat nou alles is, valt 
te bezien…

Denemarken 2012. Regie: Michael 
Hegner. Duur: 80’. Deze animatiefilm is 
ingesproken door: Pepijn Koolen, Finn 
Poncin, Daphne Paelinck, Peggy De 
Landtsheer e.a. 
Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden.

maandag 1 april 
(Tweede Paasdag) 
14.00 uur
toegang: €5,-

De makers van Chimpanzee 
hebben voor de Disneystudio 
heel veel opnamen gemaakt 
in de oerwouden van Afrika. 
De film had een documen-
taire kunnen zijn, maar het is 
tóch een verhaalfilm voor het 
hele gezin geworden. Actrice 
Carice van Houten spreekt de 
begeleidende teksten.

De kleine Oscar en de andere 
jonge chimpansees hebben 
het grootste plezier en ze 
hebben niet in de gaten dat 
de chimpanseefamilie wordt 

bedreigd door een andere 
groep. Het gevolg is dat Os-
car wordt achtergelaten en 
dat zou dramatisch zijn voor 
hem als er niet….

Verenigde Staten 2012. Regie: Alastair 
Fothergill en Mark Linfield. Duur: 84’. 
Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden.

zondag 17 maart 
14.00 uur
toegang: €5,-

Veel kinder- en familiefilms 
zijn animatiefilms en nu zijn er 
zelfs twee na elkaar. De vorige 
kwam uit Denemarken, deze 
uit Spanje. Maar ze zijn natuur-
lijk Nederlands ingesproken en 
dat is wel zo gemakkelijk. 

Ted & de schat van de mum-
mies is een soort Indiana 
Jones-film, die kennen je pa 
en ma wel, maar dan voor 
kinderen.

Ted is een gezellige, dromerige 
bouwvakker, maar door een 
vergissing denkt men dat hij 
een beroemde archeoloog (een 
onderzoeker) is. Hij ‘mag’ dus 
op expeditie naar Peru waar 
veel opgravingen zijn van een 
oud volk: de Inca’s. Zal het hem 
lukken om de Verloren Stad 
van dat volk te beschermen te-

gen minder goed bedoelende 
lieden?

Spanje 2012. Regie: Enrique Gato. 
Duur: 90’. Met de stemmen van: Jan 
Kooijman, Keet! (van Telekids), Jandino 
Asporaat e.a. 
Ons leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar.

Pudding T.

Ted & de schat 
van de mummie

Jeugdfilms
Chimpanzee


