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Filmtheater Fanfare wordt, zoals u waarschijn-
lijk wel weet, volledig gerund door vrijwilligers. 
Maar die doen er natuurlijk alles aan om een 
professionele kwaliteit te bieden en gezien de 
jaarlijks bijna 4500 bezoekers lijkt dat aardig 
te lukken. Al zeggen we dat zelf. De totaaltel-
ler staat trouwens al op 35.000.

In De Vossenberg beschikt het filmtheater dan 
ook over een professionele, digitale projector, 
een uitstekende en eveneens digitale geluids-
installatie en een doek van 8 meter breed.

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 belan-
gen soms prima samen. Op de Fanfaresite 
vindt u nog veel meer informatie.

Elke donderdagavond vertoont Fanfare een 
film voor volwassenen (en jongeren) en om de 
14 dagen op zondagmiddag voor kinderen. In 
de vakantie wordt soms wat extra’s gedaan. 
Zo nu en dan organiseert Fanfare ook een 
Peuterfilm (voor 2+), waarbij het geluid niet te 
hard staat en het licht niet helemaal uit gaat.

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 gewacht worden, als dat nodig mocht 
zijn.

Koffie en thee kosten bij Fanfare €1,50, een 
flesje fris €2, -, een flesje Grolsch €2,50 en 
een glaasje wijn €3,-. 

Hallo meisjes en jongens
Natuurlijk hopen we dat je een leuke vakantie hebt gehad 
en dat je nu weer zin hebt om naar de film te gaan.

Tot nu toe vonden jullie Frozen de mooiste film van dit jaar 
en kijk maar even op de site van het filmtheater voor de 
punten van de andere Jeugdfilms. 

Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 5 vriendjes 
of vriendinnetjes - naast je ouder(s) - meebrengt, mag je 
zelf voor niks naar binnen. 
Vraag bij de kassa naar een stempelspaarkaart als je die 
nog niet hebt.

Jeugdfilms worden altijd met pauze vertoond en reserve-
ren is niet nodig; iedereen heeft er altijd al ingepast, want 
we hebben een grote zaal.

Op de achterkant van deze flyer staan ook de films voor 
de grote mensen vermeld.

zondag 7 september
Koemba: de zebra die 
zijn strepen kwijt is

zondag 21 september
Kleine Nicolaas gaat op 
vakantie

zondag 5 oktober
Planes 2: Redden en 
blussen

Verwacht:

Cinekid-films in de 
herfstvakantie

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma

Programma voor volwassenen 
(aanvang 20.15 uur)

do. 28/8 Deux jours, une nuit
do.   4/9 Heli  
do. 11/9 The birds (Hitchcock, 1963)
 In The Hitchcock Touch Tour o.a.v.  
 filminstituut EYE.
do  18/9 *Tracks
wo. 24/9    Bloedlink  (onder voorbehoud)
                   in kader Nationale Filmdagen
do   25/9 *A weekend in Paris
do   2/10 *La jaula de oro
do   9/10 *Enkeltje hemel
 In aanwezigheid van de regisseur:  
 Jan Thijssen

*Halderbergse Cultuurmaand met thema Op reis

Voor de ouders



zondag 7 september 
14.00 uur
toegang: €5,-

Een van de leukste kinderfilms 
van de afgelopen zomer was 
Koemba. Alleen het verhaal 
al:

Het is in de dierenwereld 
soms net als in de grote men-
senwereld: als je een beetje 
anders bent, valt het niet altijd 
mee. De kleine Koemba kreeg 
bij zijn geboorte maar de helft 
van zijn strepen en daar vindt 
de rest van de kudde maar 
raar.

Bij een lange tijd zonder regen 
gaat de dappere Koemba 
op zoek naar water en daar-
mee hoop hij zijn strepen te 
verdienen bij de beroemde 
waterput waar de eerste ze-

bra’s ook hun strepen hebben 
gekregen.

Onderweg ontmoet Koemba 
kleurige vriendjes zoals een 
hyperdrukke struisvogel en 
een schattige waterbuffel. 
Samen komen ze er vast wel 
uit! 

V.S. 2014. Regie: Anthony Silverston. 
Duur: 85’. Met de Nederlandse stem-
men van Maikel Nieuwenhuis, Reinder 
van der Naalt, Lucie de Lange, Wiebe 
Pier Cnossen e.a. Ons leeftijdsadvies: 
6+.

zondag 5 oktober 
14.00 uur
toegang: €5,-

Weet je ook nog dat we bij 
deel 1 van Disney’s Planes de 
30.000ste bezoeker van het 
filmtheater hadden? Nu is het 
natuurlijk ‘gewoon film’ en 
ontmoeten we het wereldbe-
roemde racevliegtuig Dusty 
weer. Je snapt uit de titel al 
wel, dat hij deze keer wordt 
ingezet bij brand. Dat komt 
omdat hij last heeft van zijn 
motor en niet zo hard meer 
kan. 

Samen met brand- en red-
dingshelikopter Blade Ranger, 
het vurige blusvliegtuigje 
Dipper, transporthelikopter 
Windlifter en nog veel meer 
vrienden beleeft het team 
weer de nodige spannende 

avonturen. Dusty komt er ook 
achter hoe je een echte held 
kunt worden.

V.S. 2014. Regie: Robberts Gannaway. 
Duur: 84’. Met de Nederlandse stem-
men van Tony Neef, Hoob Dikstaal 
e.v.a. Ons leeftijdsadvies: 6+.

zondag 21 september
14.00 uur
toegang €5,-

Bij de Halderbergse Cultuur-
maand van dit jaar is het the-
ma: ‘Op reis’. Nou; daar past 
de film van vandaag natuurlijk 
prima bij: we kijken samen 
even terug naar de zomerva-
kantie!

Nicolaas gaat met zijn ouders 
en Omi lekker een paar week-
jes naar zee. Op het strand 
maakt hij al snel nieuwe vrien-
den: Ben, die niet met vakantie 
is omdat hij aan de kust woont, 
Freddy die echt álles lust, Djod-
jo uit Engeland, Paul en Koen.

En dan is er nog Isabelle, een 
meisje dat hem steeds met 
grote ogen aanstaart. 
Nicolaas denkt dat zijn ouders 
hem willen verplichten om met 
haar te trouwen. Dat is natuur-
lijk niet zo, maar je kunt het 

maar denken. Want daardoor 
beginnen wel de problemen….

Het zal voor iedereen een on-
vergetelijke vakantie worden!

Naar de boeken van René Gos-
cinny en Jean-Jacques Sempé.

Frankrijk 2014. Regie: Laurent Tirard. Duur: 
97’. De film zal Nederlands worden inge-
sproken maar we weten, bij het maken 
van deze flyer, nog niet door wie. Ons 
leeftijdsadvies: 6+.
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