
www.filmtheaterfanfare.nl

Jeugdfilms

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
Samenstelling programma en organisatie: Marja Hoebink, Wilfried van Dongen (313312) en Dian en Ad Uijtdewilligen (314503).
Vormgeving: Onnink Grafische Communicatie   Site: www.filmtheaterfanfare.nl.   E-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl.

Hallo meisjes en jongens

Dit is weer een speciale folder voor jullie, met 
daarin de mooiste jeugdfilms van dit moment. 
Voor de zekerheid hebben we Annie zelfs twee 
keer geprogrammeerd, zodat iedereen hem kan 
zien.

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

Flesjes fris kosten bij de jeugdfilms bij Fanfare 
maar €1,50.

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

zondag 7 december
Het leven volgens Nino (8+)

zondag  21 december
Wiplala (a.l.)

zondag 28 december én
zondag 11 januari
Annie (6+)

zondag 25 januari
Solan en Ludwig en de 
sneeuwmachine (a.l.)

zondag 8 februari
Mees Kees op de planken (a.l.)

Verwacht:
22/2 De pinguïns van Madagascar

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma

zondag 15 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Het is wel winter in Pinchcliffe, maar er ligt nog 
nergens sneeuw. Uitvinder Reodor wil daarom 
het grootste sneeuwkanon van de wereld 
maken. Maar zijn plannen raken in verkeerde 
handen, want krantenbaas Freeman wil alleen 
maar veel kranten verkopen. Solan en Ludwig 
gaan proberen om Freeman te stoppen en 
moeder natuur weer gewoon haar gang te 
laten gaan. 
Mooie poppenanimatie die in Noorwegen is 
gemaakt, maar Nederlands werd ingesproken.
De film is gebaseerd op de kinderboeken van 
Kjell Aukrust. Hij schreef 
vaak over zijn jeugd in 
Alvdal, maar ook over het 
fictieve dorpje Pinchcliffe.

Noorwegen 2013. Regie: Ras-
mus A. Sivertsen. Duur: 73’. Met 
de Nederlandse stemmen van 
Dennis Willekens, Hein van Beem, 
Hero Muller, Jan Nonhof e.a. Ons 
leeftijdsadvies: alle leeftijden.

zondag 8 februari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Eigenlijk hoeven we niet zo veel te vertellen over 
Mees Kees. Dit is namelijk al de derde film over 
de klungelige meester Kees en zijn klas en de 
strenge, best wel tuttige, schooldirectrice Dreus.

Zoals je al uit de titel kunt begrijpen, gaat de klas 
van Mees Kees een toneelstuk maken. Maar als 
Dreus een saai middeleeuws stuk heeft uitgeko-
zen blijkt te hebben, heeft de klas er niet zo veel 
zin meer in. Mees Kees heeft wel een oplossing 
en de klas vindt dat helemaal fantastisch, maar 
Dreus stuurt Mees Kees meteen naar de kleuter-
klas als zij daar achter komt. 
Natuurlijk komt het allemaal 
wel goed, maar hóe???

Nederland 2014. Regie: Barbara 
Bredero (zij maakte ook de vorige 
Mees Keesfilms). Duur: 80’. Met: Wil-
lem Voogd, Sanne Wallis de Vries, 
Hannah Hoekstra, Felix Osinga e.a. 
Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden.

Solan en Ludwig en 
de sneeuwmachine

Mees Kees op 
de planken



zondag 7 december
14.00 uur
toegang €5,-

Nino is een vrolijke jongen van 
8, die eigenlijk overal de lol 
van inziet. Maar als zijn moe-
der plotseling overlijdt wordt 
het natuurlijk wel anders. Om-
dat er niemand meer goed 
voor hem kan zorgen, doet 
hij dat zelf wel. Hij gaat zelfs 
niet meer naar school en sluit 
vriendschap met het slimme 
konijn Bobby. En dat is een 
goed idee, want daardoor 
kan hij proberen om z’n fami-
lie weer bij elkaar te krijgen.

Regisseur Simone van Dussel-
dorp maakte eerder Kikkerdril 
en Briefgeheim en zij weet het 
zware onderwerp van de film 
toch zacht en humorvol over 
te brengen. 

Bij het Cinekid-kinderfilmfesti-
val in de herfstvakantie werd 
Het leven volgens Nino door 
de grote mensenjury uitgeroe-
pen tot beste jeugdfilm van 
het jaar. Daarmee won hij de 
Cinekid-Leeuw. Je moet dus 
wel even komen kijken of jij 
dat ook vindt.

Nederland 2014. Regie: Simone van 
Dusseldorp. Duur: 81’. Met: Rohan 
Timmermans, Koen de Graeve, Arend 
Bouwmeester en Rifka Lodeizen en de 
stem van cabaretier Ronald Goede-
mondt. Ons leeftijdsadvies: 8+. 

zondag 28 december én
zondag 11 januari
14.00 uur
toegang: €5,-

Eerst was er Annie de mu-
sical, die trouwens ook in 
Nederland te zien is. Nu is 
er dus een nieuwe film, die 
natuurlijk hetzelfde verhaal 
vertelt.

Annie heeft geen vader en 
moeder meer en ze woont 
daarom bij haar pleegmoe-
der Miss Hannigan, die 
eigenlijk helemaal niet lief 
is. Dan is er ook nog een 
rijke politicus Will Stacks die, 
eigenlijk alleen om stemmen 
te winnen want hij wil burge-
meester van New York wor-
den, zich voor Annie interes-
seert. Maar met de vrolijkheid 
van Annie had hij helemaal 

geen rekening gehouden….

De film is Nederlands inge-
sproken door een groot aan-
tal ‘bekende Nederlanders’; 
kijk maar hieronder.

Verenigde Staten 2014. Regie: Will 
Gluck. Duur: 118’. Met de Nederlandse 
stemmen van Aliyah Kolf, Alain Clark, 
Katja Schuurman-Römer, Do, René 
van Kooten e.a. Ons leeftijdsadvies: 
van 6 tot en met 86 jaar.

zondag 21 december 
14.00 uur
toegang: €5,-

Eerst was er het boek met 
dezelfde titel van Annie M.G. 
Schmidt, dat zij al in 1957 
schreef. Maar dat boek was 
erg moeilijk te verfilmen, om-
dat er heel kleine mensjes in 
voorkomen. Maar nu is die 
film er tóch, omdat moderne 
en slimme technieken konden 
worden gebruikt.

Wiplala is een klein mannetje 
van maar 10 cm groot en hij 
komt uit een land waar ieder-
een kan toveren, al noemen 
ze het daar tinkelen. Omdat 
Wiplala niet zo goed kan tin-
kelen gaat hij zijn land uit en 
komt hij in de keukenkast van 
de familie Blom terecht. Daar 
wordt hij, achter de pot pinda-
kaas, ontdekt door Johannes 

van negen en Nella Della van 
elf. Als Wiplala per ongeluk de 
hele familie klein tinkelt in een 
restaurant heb je de poppen 
aan het dansen. En dan begint 
een bijzonder avontuur.

Nederland 2014. Regie: Tim Oliehoek. 
Duur: 93’. Met: Géza Weisz, Sasha Myla-
nus, Kee Ketelaar, Hans Kesting, Marjan 
Luif, Gabbie Lieve van Waveren, Cas 
Jansen, Jack Wouterse e.v.a. Ons leef-
tijdsadvies: alle leeftijden.
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