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Hallo meisjes en jongens

Cinekid is een groot landelijk kinderfilmfestival in 
de herfstvakantie en Fanfare doet mee met 3 films 
in één week. Voor ná de vakantie hebben we ook 
al twee titels vastgelegd.

We hebben Sinterklaas gevraagd of bij de Sin-
terklaasfilm weer een paar Pieten mogen komen 
meekijken.

Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 5 
vriendjes of vriendinnetjes - naast je ouder(s) - 
meebrengt, mag je zelf voor niks naar binnen. 

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

zondag 19 oktober
Mother I love you (10+)

donderdag  23 oktober
Hocus pocus met Alfons Alfrink (4+)

zondag 26 oktober
Levende bezems (9+)

zondag 9 november
Dummie de mummie (6+)

zondag 23 november
De club van Sinterklaas & 

het pratende paard (a.l.)

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma

zondag 9 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Je kunt je niet voorstellen dat dat kan gebeu-
ren: bij Goos Guts zit er op een dag zomaar 
opeens een levende mummie op z’n bed. Wat 
moet je dan doen? Goos en zijn vader Klaas 
besluiten om net te doen, alsof Dummie hun 
Egyptische neefje is, die een beetje veel brand-
wonden heeft opgelopen. Dummie gaat dus 
ook mee naar school, maar of dat nou zo’n 
goed idee is…. 

Dummie de Mummie is gebaseerd op de boe-
ken van Tosca Menten.

Nederland 2014. Regie: Pim van 
Hoeve. Duur: 90’. Met: Julian 
Ras, Roeland Fernhout, Ton 
Kas, Jennifer Hoffman e.a. Ons 
leeftijdsadvies: 6+.

zondag 23 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Natuurlijk vertoont Fanfare de nieuwe film van 
De club van Sinterklaas. Ook dit jaar hebben we 
aan Sinterklaas gevraagd, of hij een paar leuke 
Pieten, die de film ook nog niet gezien hebben, 
langs wil sturen!

De Pieten van De Club vinden het maar raar als 
Amerigo, het paard van Sinterklaas, plotseling 
kan praten. Natuurlijk willen de Pieten onderzoe-
ken hoe dat zomaar kan, maar dan blijkt slech-
terik Jef Vandenare het paard meegenomen te 
hebben: hij wil proberen om er een talentenjacht 
mee te winnen. Zonder Amerigo kan het Sinter-
klaasfeest natuurlijk niet doorgaan en de Pieten 
zullen, met de hulp van Stijn, het lieve paard op 
tijd terug moeten zien te vinden.

Nederland 2014. Regie: Ruud 
Schuurman. Duur: 75’. Met: Tijn 
Kroon, Patrick Martens, Jessica 
Mendels en de stem van Carlo 
Boszhard. Ons leeftijdsadvies: alle 
leeftijden.

Dummie de 
mummie De club van 

Sinterklaas & 
het pratende 
paard



zondag 19 oktober
14.00 uur
toegang €5,-

Raimond heeft het zwaar te 
verduren op school. Hij heeft 
al een paar keer straf gekre-
gen en hij probeert er voor te 
zorgen dat zijn moeder daar 
niet achter komt. Hij trekt 
bijvoorbeeld de stekker uit de 
telefoon als de juf zijn moeder 
probeert te bellen. Raimonds 
moeder heeft het op haar 
beurt ook niet gemakkelijk; 
ze maakt veel overuren in de 
kliniek om rond te kunnen 
komen. Dan ontdekt Raimond 
ook nog, dat zijn moeder hem 
niet helemaal de waarheid 
vertelt en daardoor gaat het 

niet zo goed tussen moeder 
en zoon. 

Winnaar Juryprijs filmfestival 
Berlijn 2013. Inzending van 
Letland voor de 86ste Aca-
demy Awards (de Oscars).

Letland 2013. Regie: Janis Nords. Duur: 
83’. Met: Met: Kristofers Konovalovs, 
Vita Varpina, Matiss Livcans e.a. De 
film is Nederlands ondertiteld. Leef-
tijdsadvies van Cinekid: 10+. 

zondag 26 oktober 
14.00 uur
toegang: €5,-

Levende bezems speelt zich 
ongeveer 150 jaar geleden 
af. Giorgio en zijn ouders zijn 
arm en leven hoog in de ber-
gen van Zwitserland. Op een 
dag bezeert zijn moeder zich 
en moet Giorgio geld gaan 
verdienen, zodat de dokter 
kan komen. Giorgo wordt via 
een tussenhandelaar naar 
Milaan gestuurd om daar 
schoorstenen te gaan vegen. 
Dat werk is erg zwaar en de 
schoorsteenvegers wonen in 
slechte huizen. Samen met 
de andere kinderen richt Gi-
orgo de club van ‘De Zwarte 
Broeders’ op om samen een 
plan te maken om terug naar 
huis te kunnen keren.

Naar een klassiek jeugdboek 
van Lisa Tetzner.

Duitsland/Zwitserland 2013. Regie: 
Xavier Koller. Duur: 100’. Met: Fynn 
Henkel, Moritz Bleibtreu, Waldermar 
Kobus e.a.  De film is Nederlands 
ondertiteld. Leeftijdsadvies van Cine-
kid: 9+. 

donderdag 23 oktober 
14.00 uur
toegang: €5,-

Alfons is pas 7, maar hij wil 
heel graag een hondje, liefst 
net zo een als de goochelaar 
bij hem om de hoek. Maar de 
papa van Alfons vindt hem nog 
te klein. Al is dat niet zo ge-
makkelijk, samen gaan Alfons 
en de goochelaar proberen om 
het toch voor elkaar te krijgen. 
Zou het lukken denk je?

Noorwegen 2013. Regie: Torill Kove. Duur: 
72’. De film is Nederlands ingesproken 
door Julius de Vriend, Jelle Stout, Myrthe 
Hendrix, Barnier Geerling en Just Meijer.
Leeftijdsadvies van Cinekid: 4+.

Mother I love you

Hocus pocus 
met Alfons 
Alfrink

Jeugdfilms

Doe mee met de Cinekid-wedstrijd! 

Maak een tekening of kleurplaat over 

Cinekid en misschien win je een van 

de dvd’s die we beschikbaar hebben. 

Zet op je tekening wel even je naam, je 

leeftijd en je school.

Levende bezems
(Originele titel: 
Die schwartzen Brüder)


