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Jeugdfilms

zondag 24 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Net als vorig jaar heeft Fanfare als Sinterklaas-
film gekozen voor De club van Sinterklaas. De 
film is al even te zien in Nederland, maar we 
wilden wachten, totdat Sint en zijn Pieten in ons 
land waren aangekomen.
Omdat Sinterklaas één gelukkige wil laten 
zien hoe het er op de  Pietenschool aan toe 
gaat – die dan misschien wel echt een Piet kan 
worden - verstopt hij ergens in Nederland een 
gouden pepernoot. Degene die die pepernoot 
vindt, wordt toegelaten tot de school. 
Maar hoe kan het nou dat er  twee gouden 
pepernoten worden gevonden? Sinterklaas 
doet niet moeilijk en hij laat alle twee de vinders 
toe tot de school. Wie zal er slagen voor het 
Pietenexamen en mag dus dit 
jaar met Sinterklaas mee op 
de boot naar Nederland?

Nederland 2013. Regie: Melcher 
Hillman. Duur: 75’. Met: Sem van Dijk, 
Nicolette van Dam, Peter van de Velde, 
Louis Talpe e.a. Ons leeftijdsadvies: 
vanaf ongeveer 4 jaar.

zondag 8 december 
14.00 uur
toegang: €5,-

Je zult het maar hebben: Dusty is een klein 
sproeivliegtuigje met hoogtevrees. Dusty wil erg 
graag meedoen aan de spannendste luchtrace 
rond de wereld en hij droomt er van dat hij al zijn 
helden voorbijvliegt, maar die hoogtevrees... 

Skipper is als oorlogsveteraan een uitstekende 
vlieger; hij gelooft helemaal in Dusty en hij moe-
digt hem aan om de strijd aan te gaan. Het móet 
dus wel goed kunnen komen.

Planes is de nieuwste Disneyfilm en de maker is 
dezelfde als van TinkerBell, de verloren schat, die 
je misschien ook gezien hebt. 

Een van de insprekers is 
André Kuipers, de Neder-
landse ruimtevaarder!

Verenigde Staten 2013. Regie: Klay 
Hall. Duur: 90’. Met de stemmen 
van Hilde de Mildt, Arnold Gel-
derman, Rogier Komproe, André 
Kuipers, Pieter Derks e.a. Ons 
leeftijdsadvies: alle leeftijden.

De club van 
Sinterklaas 
& de Pieten-
school

Planes
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Hallo meisjes en jongens
In deze folder weer alles over de Jeugdfilms die bij Fanfare 
te zien zijn. We hebben er ook De nieuwe wildernis bij-
gezet; dat is een erg mooie natuurfilm, die voor kinderen 
én grote mensen de moeite waard is. Papa’s en mama’s, 
opa’s en oma’s betalen daarbij wel wat méér dan jullie.

Bij de ‘echte’ jeugdfilms betaalt iedereen hetzelfde: € 5,-. 
Jeugdfilms worden met pauze vertoond en in de pauze 
zijn flesjes frisdrank te koop voor € 1,50, een snoepzakje 
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. 

zondag 27 oktober
De nieuwe wildernis

zondag 3 november
Vampierzusjes

zondag 10 november
De Sneeuwkoningin

zondag 24 november
De club van Sinterklaas 
& de Pietenschool

zondag 8 december
Planes

Verwacht
zo 22/12    Turbo 

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma



zondag 27 oktober 
14.00 uur
toegang: € 8,- voor vol-
wassenen, € 6,- met 
Fanfarepas of CJP, 
kinderen t/m 15 jaar: € 5,-

Op het moment dat we dit 
schrijven is De nieuwe wilder-
nis de best bezocht film van 
Nederland. En er wordt ver-
wacht dat dat nog wel even 
zo blijft.

Hoe mooi de natuur in Neder-
land is, laten de makers Mark 
Verkerk en Ruben Smit heel 
goed zien, omdat zij vele uren 
opnames hebben gemaakt 
bij de Oostvaardersplassen. 
Daar kun je nog zien, hoe 
Nederland er duizenden ja-
ren lang heeft uitgezien vóór 
de mensen wegen gingen 
aanleggen en huizen gingen 
bouwen. De dieren en planten 
groeien er nog steeds zonder 
dat de mensen er zich mee 
bemoeien.

“De nieuwe wildernis is een 
verbluffend mooie natuurfilm 
waarvan het meest ver-
bazingwekkende is dat hij 
geheel in Nederland is opge-
nomen. De tagline ‘Nederland 
zoals je het nooit eerder zag’ 
is dan ook volkomen terecht.” 
(nu.nl)

Nederland 2013. Regie: Mark Verkerk 
en Ruben Smit. Duur: 95’. De film is 
ook te zien op donderdag 24 oktober 
vanaf 20.15 uur. Ons leeftijdsadvies: 
vanaf 6 jaar. 

zondag 10 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Dat weet je misschien al wel: 
Hans Christian Andersen was 
een sprookjesschrijver uit 
Denemarken. Hij was als kind 
heel verlegen en hij werd 
gepest. Misschien dat hij 
daarom zijn eerste verhaal: 
‘Het lelijke eendje’ schreef, 
waardoor hij wel meteen 
bekend werd. Heb je op De 
Efteling ‘De rode schoentjes’ 
gezien? Dat verhaal is ook 
van hem.

In haar poging om een 
nieuwe, ijskoude en cleane 
wereld te creëren, waar geen 
plaats is voor warmte en 
gevoel, wil de Sneeuwkonin-
gin de hele wereld bedekken 
onder een dikke ijslaag. Maar 
dan komt ze  glasmaker 
Vegard en zijn vrouw Una te-
gen, die er natuurlijk juist hun 
best voor doen om hun baby 
Kai en hun dochtertje Gerda 
lekker warm te houden. 

Op een dag wordt Kai ont-
voerd naar het paleis van 
de Sneeuwkoningin, omdat 
ze denkt dat hij de opvolger 
van Vegard is. Maar dan ken 
je de dappere Gerda niet: 
die komt meteen in actie 
om haar broertje Kai op te 
zoeken.
De Sneeuwkoningin was een 
van de titels op het Cinekid-
kinderfilmfestival in de herfst-
vakantie.

Rusland 2013. Regie: Vladlen Barbe en 
Maksim Sveshnikov. Duur: 80’. Ani-
matiefilm met de stemmen van Hetty 
Heyting, Joost Claes, Lucas Dietens, 
Vita Coenen e.a. Ons leeftijdsadvies: 
vanaf 6 jaar.

zondag 3 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Filmmakers weten goed, dat 
kinderen houden van span-
nende en een beetje gekke 
verhalen. Vampierzusjes is in 
Duitsland gemaakt, maar de 
film is gelukkig Nederlands 
ingesproken en hij is gemaakt 
naar het boek van Franziska 
Gehm.

Daka en Silvania zijn een twee-
ling van 12 jaar en – geloof het 
of niet – ze zijn allebei half-
vampier. Dat komt omdat hun 
moeder mens is en hun vader 
een echte vampier. Dat vinden 
de meisjes hartstikke leuk, 
want ‘s nachts kunnen ze vlie-
gen en zich heel snel verplaat-
sen. Tot nu toe hebben ze altijd 
in de vampierwereld gewoond, 
maar hoe moet dat als ze 
naar de mensenwereld gaan 
verhuizen? Dat wordt natuurlijk 

een spannende onderneming, 
want niemand mag achter hun 
geheim komen…

“Als Annie M. G. Schmidt ooit 
een vampierverhaal had ge-
schreven, zou dat ongetwijfeld 
iets als Vampierzusjes zijn ge-
weest.” (de Volkskrant) 

Duitsland 2012. Regie: Wolfgang Groos. 
Duur: 97’. Met de stemmen van Vajèn 
van den Bosch, Hilke Bierman, Joost 
Claes, Huub Dikstaal e.a. Ons leeftijds-
advies: vanaf 6 jaar.
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