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Op 5 maart is het precies 25 jaar geleden dat het 
huidige ‘kernteam’ van Fanfare de eerste jeugdfilm: 
Ghostbusters, toen nog onder de paraplu van de 
Kulturele Kommissie van Fidei et Arti, ‘op 16mm’ 
vertoonde. Dat was bedoeld om het gemeentebe-
stuur duidelijk te maken, dat er ‘ruimte voor film 
in Oudenbosch’ was. Er werden meer dan 300 
bezoekers geteld, dus dat zat wel goed. We vinden 
het leuk om juist die film nog eens te vertonen op 
zondag 9 maart voor de jeugd van nú en misschien 
vindt u het ook wel leuk om hem nog éénmaal op 
het grote doek te kunnen zien.

Later in het voorjaar van 1989 waren onder meer 
ook nog The Goonies (meer dan 200 kinderen) en 
De pianoverhuizers van ‘de dikke en de dunne’ te 
zien. 

In de zomer werden behalve een professionele 
theaterverlichting ook een 35mm-projector en een 
groot elektrisch oprolbaar scherm geïnstalleerd. De 
Kulturele Kommissie zette een theaterprogramma 
op poten en op 10 september 1989 werd het cultu-

reel centrum 
officieel her-
opend met 
onder meer 
de kinderfilm 
Mijn vader 
woont in Rio.

Onder de naam ‘Filmtheater Fidei et Arti’ werden 
1038 films vertoond die samen bijna 60.000 bezoe-
kers trokken. Dat waren voor een filmtheater na-
tuurlijk prachtige cijfers. Een bioscoop vertoont 
films om er zo veel mogelijk geld mee te verdienen, 
maar een filmtheater stelt zich tot doel om de films 
te kiezen op hun kunstzinnige en/of culturele kwali-
teiten, hoewel die belangen vaak prima samengaan.

Na ruim 16 jaar maakte het filmtheater de overstap 
naar De Vossenberg, waar het Markland College 
ook over een 35mm-projector beschikte. Op 29 
december 2005 ging Filmtheater Fanfare van start 
met de voorpremière van Match Point, tóen de 
nieuwste film van Woody Allen.

In 2010 vierde het filmtheater het 5-jarig bestaan 
onder meer met de vertoning van Dik Trom en sinds 
het najaar van 2012 heeft het door een uitbreiding 
van de vrijwilligersploeg en een financiële bijdrage 
van de Rabobank de Jeugdfilm weer structureel in 
het programma op kunnen nemen.

Aan het eind van 2013 ontving Fanfare de 30.000ste 
bezoeker. Jay Sourden uit Oudenbosch werd 5 op 
de dag dat BN/DeStem verslag deed van de feeste-
lijke voorstelling.

U en uw (klein)kinderen zijn altijd van harte welkom 
bij Filmtheater Fanfare!

Programma voor volwassenen 
(aanvang steeds om 20.15 uur)

do   6/2 The butler
do 13/2 Omar
do 20/2 The lunchbox
do 27/2 Mandela: Long walk to freedom
zo   2/3  Carnaval
wo  5/3 25 jaar sinds eerste film in Ouden-
bosch
do   6/3 Philomena
do 13/3 The selfish giant
do 20/3 Lijfspreuk (o.v.)

VOOr DE OuDErS:

Hallo meisjes en jongens
Je leest nu de nieuwe jeugdfilmfolder van Filmtheater Fan-
fare. Er staan deze keer 3 films in en de laatste is echt een 
ouwetje. 25 jaar geleden zijn we met Ghostbusters in Ou-
denbosch begonnen met films vertonen en daarom doen 
we die film nóg eens en let op: voor de prijs van toen: die 
vertoning kost maar €2,-.
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. 
Op de achterkant van deze flyer staat nog wat extra infor-
matie voor de papa’s en de mama’s.

Reserveren voor de film is bij Fanfare niet nodig; iedereen 
heeft er altijd al ingepast.

zondag 9 februari
Otto is een neushoorn

zondag 23 februari
Mees Kees op kamp

zondag 9 maart
Ghostbusters

Verwacht
23/3 Pelle en de 
dierenrovers 
6/4 Het regent 
gehakballen 
weten we nog niet zeker 

ma 21/4 (2e Paasdag) 
K3: Dierenhotel

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma



zondag 9 februari 
14.00 uur
toegang: € 5,-

De trouwe bezoekers van het 
filmtheater weten wel, dat er 
vanuit Scandinavië veel en erg 
mooie kinderfilms komen. Otto 
is een neushoorn is in Dene-
marken gemaakt en daarmee 
laten ze daar zien, dat ze 
naast zogenaamde speelfilms 
ook mooie animatiefilms kun-
nen maken. Wij zagen de film 
bij het filmfestival van Gent 
en daar was hij in een soort 
opa- en omaprogramma op-
genomen. Neem die dus ook 
gerust mee naar de film. 

Op de eerste dag van zijn 
vakantie vindt Topper van 10 
een potlood. Nou ja, zou je 
zeggen; wat dan nog. Maar 
als Topper samen met zijn 
vriend Hugo een neushoorn 
op het behang van de kamer 
tekent komt die neushoorn 
tot leven. Omdat Topper op 
2 hoog woont geeft dat na-
tuurlijk de nodige problemen 

bij de onderburen, zeker als 
Otto maar blijft eten. Normaal 
gebeurt er niet zo veel in het 
rustige dorp…..

“Eenzaamheid en fantasie, 
angst voor het onbekende, 
vriendschappen tegen alle 
vooroordelen in, het komt al-
lemaal aan bod in deze vin-
dingrijke animatiefilm, waarin 
de emoties overtuigen. De 
humor is heerlijk subtiel. Otto 
is een neushoorn is genieten 
voor jong en oud.” (Cinema-
gazine)

Denemarken 2013. Regie: Kenneth 
Kainz. Duur: 76’. Met de Nederlandse 
stemmen van Rob Teuwen, Pepijn 
Koolen, Lottie Hellingman, Ilse La 
Monaca e.a. Ons leeftijdsadvies: alle 
leeftijden.

zondag 9 maart 
14.00 uur
toegang: €2,-!!

Op 5 maart is het precies 25 
jaar geleden dat de orga-
nisatoren van Fanfare voor 
de eerste keer een jeugdfilm 
draaiden, toen nog in Fidei 
et Arti. Er kwamen meer dan 
300 kinderen naar Ghostbus-
ters. We vinden het leuk om 
die film daarom nóg eens te 
vertonen op het grote doek. 
De toegangsprijs is (onge-
veer) die van 25 jaar geleden: 
je betaalt deze keer maar 2 
euro!

Drie wetenschappers raken 
hun baan kwijt, maar ze blij-
ven niet bij de pakken neer-
zitten. Ze laten zich voortaan 
inhuren als spokenjagers 
(Ghostbusters) die alle 
soorten spoken en geesten 
zeggen te kunnen vangen. 
En je zou dat niet verwach-
ten, maar er blijkt meer dan 
voldoende werk, al pakken 
de mannen het niet altijd 
even handig aan.

Veel van de makers van de 
bijzonder succesvolle film 
kom je nu, 25 jaar later, nog 
steeds tegen: regisseur Ivan 
Reitman maakt nog steeds 
films en Bill Murray speelde 
sindsdien in meer dan 30 
films. Een van de schrijvers 
van het verhaal van de film 
(hij speelt trouwens ook mee) 
is Dan Aykroyd en ook hij is 
nog steeds actief, onlangs in 
Behind the candelabra, die 
ook bij Fanfare voor grote 
mensen was te zien.

Verenigde Staten 1984. Regie: Ivan 
Reitman. Duur: 105’. Met: Bill Mur-
ray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, 
Harold Ramis, Rick Moranis e.v.a. De 
film is Nederlands ondertiteld. Ons 
leeftijdsadvies: je moet de ondertitels 
enigszins kunnen volgen. Kijkwijzer: 
6+.

zondag 23 februari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Wanneer we dit schrijven heeft 
Mees Kees op kamp al bijna 
500.000 bezoekers gekregen, 
is hij dus ‘Platina’ en is het de 
best bezochte familiefilm van 
2013. Veel van jullie zullen hem 
dus misschien wel een tweede 
keer willen gaan zien en dat 
kan.
De titel van de film zegt eigen-
lijk alles al: Mees Kees (eigenlijk 
is hij nog geen echte meester, 
maar is hij nog maar stagiaire) 
gaat met klas 6b en directrice 
Dreus op leerkamp. Maar al 
heel snel valt Dreus uit en staat 
Mees Kees er alleen voor. Als 
de tent is opgezet ziet hij er wel 
heel bijzonder uit en van het 
uitvoeren van het strakke sche-
ma (“Planning en Veiligheid!”) 
dat Dreus heeft opgesteld komt 
niet echt veel terecht. Maar 
spannend en leuk is het wel.
“Het is knap hoe Mees Kees 
op kamp in al zijn eenvoud ook 
weet te ontroeren.” (de Volks-
krant)

“Mees Kees op kamp is een 
prima vervolg op Mees Kees. 
Ondanks enkele heftige scènes 
barst de film van de gezellig-
heid, het plezier en de sympa-
thieke personages. Tussen al dat 
plezier door leren de kinderen 
ook nog enkele nuttige lessen.” 
(Moviescene.nl)

Heb je de site al eens bezocht? 
Op www.meeskees.nl lees je 
alles over de boeken en de 
makers daarvan én er is staat 
nieuws over de films.

Nederland 2013. Regie: Barbara Bredero. 
Duur: 78’. Met: Willem Voogd, Sanne 
Wallis de Vries, Felix Osinga, Brent Tho-
massen, Hannah Hoekstra e.a. Ons 
leeftijdsadvies: alle leeftijden.
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