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Jeugdfilms

zondag 17 mei
14.00 uur
toegang: €5,-

Zo nu en dan komen we 
een film tegen die én in 
het programma voor de 
grote mensen past én 
als jeugdfilm kan worden 
vertoond. Boychoir (dat 
spreek je uit als: Booi-
kwaaier en het betekent 
‘Jongenskoor’) is er zo 
een.

Stett is pas 11 als zijn 
moeder door een auto-
ongeluk om het leven 
komt. Omdat zijn vader na 
de scheiding een nieuw 
gezin heeft, adviseert de 
directrice van Stetts school 
om hem naar een muziek-
internaat in New Jersey 
te sturen. Daar is Carvelle 
de best wel strenge baas 

van het koor en die ont-
dekt het grote zangtalent 
van Stett. Maar je zult wel 
begrijpen dat Stett het niet 
gemakkelijk heeft en eerst 
van niets wil weten.

Amerika 2014. Regie: François 
Girard. Duur: 104. Met: Dustin 
Hoffman, Kathy Bates, Josh Lucas, 
Kevin McHale e.a. Ons leeftijds-
advies: vanaf 9 jaar. Boychoir is 
ook te zien op donderdagavond 
14 mei vanaf 20.15 uur.

Boychoir
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Dit is de laatste 
Jeugdfilmfolder 
van dit seizoen. 
Aan het begin 
van het nieuwe 
(school)jaar zal 
Filmtheater Fan-
fare verhuizen 
naar de nieuwe 
theaterzaal in 
het entreege-
bouw van het Markland College aan 
Pagnevaartweg 7.

Op maandag 30 maart doet Fanfare 
mee aan de grootste voorpremière 
ooit in Nederland met de vertoning 
van Bloed, zweet en tranen, natuurlijk 
het levensverhaal van volkszanger 
nummer 1: André Hazes. 

Filmprogramma voor 
volwassenen 
(aanvang 20.15 uur)

ma 30/3 Bloed, zweet en tranen
 Grootste Nederlandse   
 voorpremière ooit.
do   2/4 Selma
do   9/4 Lijfspreuk
 In aanwezigheid van   
 regisseur 
 Leon Verdonschot
do 16/4 Birdman
do 23/4 Timbuktu
do 30/4 Turist
do 7/5     Still Alice
do 14/5     Boychoir

Het programma hierna is nog niet 
vastgelegd.

VOOr DE OuDErS:

Dag meisjes en jongens

Dit is de laatste Jeugdfilmfolder van dit schooljaar. 
We hebben al gemerkt dat het natuurlijk leuker is 
om met mooi weer buiten te spelen.

Volgend schooljaar zal het filmtheater verhuisd zijn 
naar de spiksplinternieuwe theaterzaal van het 
Markland College aan Pagnevaartweg 7. Die staat 
nu nog in de steigers.

Flesjes fris kosten bij de jeugdfilms bij Fanfare €1,50 
en we hebben ook nog een spaarkaart.

Achterop deze folder staat ook weer wat voor de 
papa’s en de mama’s.

maandag 6 april 
(2e Paasdag)
Paddington

zondag 19 april
Big Hero 6

zondag  3 mei
Jack bestelt een broertje

zondag 17 mei
Boychoir

Vertoningsadres: Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma



maandag 6 april
14.00 uur
toegang: €5,-

Toen we de film zagen, wis-
ten we meteen: dát is een 
mooie film voor 2e Paasdag. 
Live-action (gewoon ge-
speeld) en animatie lopen 
mooi door elkaar in deze 
erg leuke familiefilm naar de 
boeken van Michael Bond.

Een jong beertje uit Peru 
houdt van alles wat Brits is. 
Maar aangekomen in de 
hoofdstad Londen weet hij 
niet meer wat te doen. Op 
station Paddington vindt de 
familie Brown het beertje 
- daarom krijgt hij voor het 
gemak de naam van dat 
station - en samen besluiten 
ze om hem dan maar op te 
nemen. Dat gaat natuurlijk 
niet allemaal vanzelf…..

“De makers van Paddington, 
naar het beroemde beertje 
uit de Britse kinderliteratuur, 
bewijzen met deze film niet 
alleen hun liefde voor het 
originele materiaal, maar 
tonen ook een verrassende 
creativiteit.” (De Telegraaf)

Groot-Brittannië 2014. Regie: Paul 
King. Duur: 95’. Met de Nederlandse 
stemmen van Beau van Erven Do-
rens, Anna Drijver, Freek Vonk, Lange 
Frans e.a. Ons leeftijdsadvies: 6+ 
(omdat het soms best spannend is).

zondag 3 mei
14.00 uur
toegang: €5,-

De achtjarige Jack is dan 
wel enig kind, maar hij heeft 
wel twee moeders. Hij is 
niet zo graag alleen en hij 
wil heel graag een broertje. 
Hij zeurt er bij zijn moeders 
voortdurend om en als pro-
test zet hij zelfs twee konij-
nenoren op, die pas af gaan 
als hij zijn zin krijgt. 

Als Jack er achter is geko-
men dat zijn moeders hem 
via internet besteld heb-
ben, gaat hij proberen om 
gewoon zelf een broertje te 
bestellen. Dat leidt tot  een 
reis vol wonderlijke ont-
moetingen met de meest 
vreemde figuren, maar Jack 
ontdekt ook dat hij zelf ei-
genlijk ook best leuk gezel-
schap kan zijn.

Jack bestelt een broertje 
is geschreven door Anne 
Barnhoorn, die al twee keer 

een Gouden Kalf won voor 
haar filmverhalen.

“Jack bestelt een broertje is 
een heerlijk kinderlijk avon-
tuur dat meer vertelt dan 
alleen het verhaal van Jack. 
Het leert iedereen over ac-
ceptatie van jezelf, dat angst 
overwonnen kan worden en 
hoe mooi avontuur kan zijn.” 
(Filmpjekijken.com)

Nederland 2015. Regie: Anne de 
Clercq. Duur: 90’. Met: Georgina Ver-
baan, Gijs Naber, Jelka van Houten, 
Tygo Gernandt, Matsen Montsma 
e.a. Ons leeftijdsadvies: 
5+. 

Big Hero 6

Jeugdfilms

zondag 19 april 
14.00 uur
toegang: €5,-

Misschien heb je dat ook wel 
gehoord: Big Hero 6 is uitge-
roepen tot beste animatiefilm 
van het jaar en daar heeft hij 
een Oscar voor gekregen. Dat 
maakt het extra leuk om de film 
te gaan zien natuurlijk.

De Walt Disney Animatiestudio’s 
weten al heel lang heel goed 
hoe je mooie en leuke animatie-
films moet maken. Big Hero 6 is 
dan ook niet alleen een grappig 
avontuur maar er zit ook actie 
en gevoel in de film. Ook weer 
mooi voor de hele familie dus.

Hiro Hamada en zijn broer 
Tadashi kunnen heel goed ro-
bots maken: de robot Baymax 
bij voorbeeld. Samen met hun 
vrienden: adrenalinejunkie Go 
Go Tamago, schoonmaakfreak 
Wasabi No-Ginger, scheikunde-

genie Honey Lemon en fanboy 
Fred beleven ze spannende 
avonturen.

Amerika 2014. Regie: Chris Williams 
en Don Hall. Duur: 107’. Met de Neder-
landse stemmen van Faas Wijn, Katja 
Schuurman, Terence Schreurs, Priscilla 
Knetemann, Kevin Hassing e.a. Ons leef-
tijdsadvies: 6+ (vanwege de spannende 
fragmenten).

Paddington

Jack 
bestelt 
een 
broertje


