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zondag 26 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Een paar maanden geleden 
was De Sneeuwkoningin 
(score 9,45) bij Fanfare te 
zien. De nieuwste Disney-
film   is gebaseerd op het-
zelfde sprookje van Hans 
Christian Andersen uit 1844, 
dus misschien ken je het 
verhaal al wel.

De ijskoude sneeuwkonin-
gin Elsa houdt het land in 
haar strenge greep: het 
moet altijd winter zijn. Anna 
is wel een dromertje, maar 
bepaald niet bang. Samen 
met de stoere bergbeklim-
mer Kristoff en zijn rendier 
Sven gaat ze op zoek naar 
haar zus: sneeuwkoningin 
Elsa om de betovering te 
verbreken en het land weer 
bewoonbaar te maken.
Onderweg komen ze Olaf 
tegen, een malle sneeuw-

pop, en samen maken ze 
spannende avonturen mee 
die, en dat verwachtte je 
natuurlijk al wel, goed af 
zullen lopen.

Velen denken dat de film 
grote kans maakt op het 
winnen van de Oscar voor 
beste animatiefilm, maar 
dat is nog even afwachten.

V.S. 2013 Regie: Chris Buck (Tarzan 
en Surf’s Up) en Jennifer Lee. Duur: 
108’. Met de Nederlandse stem-
men van Benja Bruijning, Noortje 
Herlaar, Willemijn Verkaik, Carlo 
Boszhard, Oren Schrijver e.a. Ons 
leeftijdsadvies: alle leeftijden.

Frozen

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
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Filmtheater Fanfare wordt ge-
rund door uitsluitend vrijwil-
ligers. Het programma wordt, 
anders dan bij een bioscoop, 
bepaald door de kwaliteit van de 
films en niet door de commerci-
ele mogelijkheden, al gaan die 
belangen soms prima samen.

In het algemeen verzoeken we 
de ouders om hun kinderen te 
begeleiden bij de filmvoorstel-
ling, als dat nodig is, en ze op tijd 
weer op te halen bij De Vossen-
berg. Natuurlijk kan er binnen 
even gewacht worden.

Programma voor 
volwassenen 
(aanvang steeds om 
20.15 uur)

do 20/12 Fruitvale station
Nederlandse voorpremière
do 2/1 Like father, like son
do 9/1 Elle s’en va
do 16/1 Paris Texas
do 23/1 Het diner
do 30/1 Omar
do 6/2 The butler

VOOr DE OuDErS:

Hallo meisjes en jongens
Dat was erg leuk: dat de 30.000ste bezoeker van Fanfare 
bij de Jeugdfilm kwam. De feesteling kreeg een aantal 
leuke Planes-spulletjes en voor iedereen was er een ijsje.
Al weten jullie vast wel dat Fanfare alle films vertoont in de 
theaterzaal van De Vossenberg, we vertellen het toch nog 
maar een keertje.

Bij de jeugdfilms betaalt iedereen € 5,- voor de toegang. 
Jeugdfilms 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. 

zondag 22 december
Turbo

zondag 5 januari
Waar is Knoester?

zondag 12 januari
Midden in de winternacht

zondag 26 januari
Frozen

Verwacht
zo 9/2 Titel nog niet 
 bekend
zo 23/2 Ghostbusters
zo 9/3  Mees Kees 
 op kamp

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma



zondag 22 december 
14.00 uur
toegang: € 5,-

Naast de grote Disney-
studio’s is er Dreamworks, dat 
ook heel veel leuke animatie-
films maakt. We noemen er 
een paar: de Madagascar- en 
Shrek-films, Kung Fu Panda 
en The Croods, maar er zijn er 
nog veel meer.

Turbo is een slak(!) die o zo 
graag eens mee wil doen aan 
een race en de beste coureur 
van de wereld wil worden. 
Niemand neemt hem natuur-
lijk serieus, maar vergis je 
niet. Door een ongeluk krijgt 
hij ineens toch een enorme 
kracht en hij gaat die voor z’n 
snelheid gebruiken. En jawel, 
met de hulp van ‘scheurslak-
ken’ met spoilers en racestre-
pen gaat hij de strijd aan. Zal 
zijn grote wens in vervulling 
gaan en zal hij altijd zo snel 
blijven….. Komt het zien.

“De film ziet er keurig uit, en 
Turbo is met zijn wiebelende 
oogjes zo aimabel als een 
slak kan zijn. (..) Tot en met 
de absurdistische finish bevat 
Turbo genoeg grappige, door 
regisseur David Soren kundig 
geserveerde vondsten om het 
gemakzuchtige plot te com-
penseren.” (de Volkskrant)

V.S. 2013. Regie: David Soren. Duur: 
96’. Met de Nederlandse stemmen van 
Waldemar Torenstra, Ruben van der 
Meer, Javier Guzman, Murth Mossel, 
Maurits Delchot e.a. Ons leeftijdsad-
vies: alle leeftijden.

zondag 12 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Bij het filmtheater vinden 
we het leuk om de Neder-
landse film een beetje extra 
te steunen. Zeker als het om 
kinder- en familiefilms gaat 
kunnen we best trots zijn op 
de prijzen die – ook in het 
buitenland – regelmatig ver-
diend worden.

De film van vandaag is echt 
een winterfilm: veel sneeuw 
en winterlandschappen en 
een verhaal dat niet té lang 
ná Kerstmis nog wel verteld 
kan worden.

Moos is een eland die test-
vlieger is voor de Kerstman 
vóór diens rendieren zijn slee 
gaan trekken. Door een foutje 
is hij door het dak van de 
schuur bij Max van 10 geval-
len. Max gaat met zijn zus 
Kiki voor Moos op zoek naar 
de Kerstman, maar buurman 
Panneman werkt niet echt 
mee.

“(Regisseur) Blok heeft een 
goed gevoel voor timing en 
dosering waardoor Midden in 
de winternacht mooi past in 
de traditie van tegendraadse, 
eigenwijze jeugdfilms die 
kinderen serieus nemen, 
waarin kleurrijke personages 
gespeeld worden door goede 
acteurs en de ouders in de 
zaal er niet voor spek-en-bo-
nen bij zitten.” (de Volkskrant)

Nederland 2013. Regie: Lourens Blok. 
Duur: 85’. Met: Dennis Reinsma, Dana 
Goldberg, Jelka van Houten, Arjan 
Ederveen, Derek de Lint, Jeroen van 
Koningsbrugge e.a. Ons leeftijdsad-
vies: vanaf 6 jaar.

zondag 5 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Aan het begin van de Kerstva-
kantie kozen we voor een film 
voor ‘alle leeftijden’, aan het 
eind van die vakantie komen 
de wat jongere kinderen weer 
eens apart aan de beurt. 

Knoester is een pratende tak 
en Waar is Knoester is al de 
derde film die over hem en zijn 
beste vriend Junior is gemaakt. 
De boeken van Anne-Cath. 
Vestly vormen de basis van de 
verhalen.

Nadat Junior met de hele fami-
lie is verhuisd zijn zijn ouders 
wel een beetje ongerust omdat 
de jongen nog geen nieuwe 
vriendjes heeft gemaakt. Maar 
Junior vermaakt zich prima 
met Knoester, de kinderen op 
straat pesten maar. Het is na-
tuurlijk wel paniek in de tent als 
Knoester ineens kwijt raakt. Bij 
zijn zoektocht naar de tak vindt 

Junior in het park zomaar een 
baby. En dan heeft Junior een 
heel ander probleem erbij om 
op te lossen.

“Waar is Knoester heeft een 
groot Astrid Lindgren-gehalte, 
dat bij de jonge kijkertjes onge-
twijfeld in de smaak zal val-
len. Al is het maar omdat een 
magisch, computergeanimeerd 
stuk hout de hoofdrol speelt.” 
(Filmtotaal)

Noorwegen 2013. Regie: Arild Østin 
Ommundsen. Duur: 71’. Met de Neder-
landse stemmen van Finn Poncin, Marijn 
Klaver, Nicoline van Doorn, Louis van 
Beek e.a. Ons leeftijdsadvies: van 3 tot 
en met 6 jaar.

Turbo

Midden in de 
winternacht

Waar is Knoester
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