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Filmprogramma voor 
volwassenen 
(aanvang 20.15 uur)

november
do   5 Marguerite
di 10 Intouchables 
 (nakache en Toledano) 
(14.00 uur)
besloten voorstelling voor Hoom 
in kader Dag van de mantelzorg

do 12 Holland, natuur in de delta
do 19 Mustang
 In aanwezigheid van  
 de dames van r4Wr (ride  
 for women’s rights)
do 26 45 years
zo 29 Seymour: an introduction   
 Filmzondag thuis. 
 Aanvang film: 15.00 uur 

December
do   3 Titel nog niet vastgesteld
do 10 Dheepan
 In samenwerking met  
 Werkgroep Halderberge  
 van Amnesty International

VOOR DE OUDERS:

- Waarschijnlijk heeft u al uit de media vernomen dat Filmthe-
ater Fanfare in de zomervakantie is verhuisd naar de nieuwe 
Utopiazaal van het markland college aan Pagnevaartweg 7.

- De school heeft in het nieuwe entreegebouw een prachtige 
zaal gerealiseerd met een vaste tribune met 176 stoelen. 
Het nieuwe projectiescherm is nóg wat groter dan we in De 
vossenberg hadden en de kwaliteit van het beeld en geluid is 
natuurlijk ‘meeverhuisd’. Komt u gerust eens een kijkje nemen.

- In de komende maanden zijn er enkele speciale evenementen 
die Fanfare organiseert en we vertellen daar wat meer over:

*op donderdag 19 november zullen carlijn bettink, Lidewij 
Ponjee, Sophie van Hoof en monique van der veeken, allen uit 
Halderberge, voorafgaand aan de vertoning van de film Mus-
tang kort wat vertellen over hun fietstocht van Jakarta naar 
Amsterdam daarmee ze aandacht vroegen voor de rechten 
van vrouwen. R4WR betekent ‘ride for women’s rights’.

*Zondag 29 november is ‘Filmzondag’ waarop een all-in-pro-
gramma van een korte recital, een high tea en de film Seymour: 
an introduction wordt aangeboden aan film- en/of pianolief-
hebbers (die ook van lekker eten houden). n.b. De High Tea 
wordt in de aula van het mavo-gebouw verzorgd door bakkerij 
nagelkerke uit oudenbosch. 

*De voorstelling van Dheepan op 10 december vindt plaats in 
samenwerking met de werkgroep Halderberge van Amnesty 
International die een korte inleiding zal geven over hun (vrijwil-
ligers)werk.

- bij alle voorstellingen bent u van harte welkom; kijkt u op de 
Fanfaresite voor meer 
informatie over de films.

Dag meisjes en jongens.

Heb je het in de krant gelezen?  Filmtheater Fanfare is 
verhuisd naar de spiksplinternieuwe Utopiazaal van 
het Markland College aan Pagnevaartweg 7. Het is 
erg mooi geworden en het filmscherm is nóg groter. Je 
moet maar eens komen kijken.

Net als de vorige jaren zullen weer enkele Pieten op 22 
november mee komen kijken naar de nieuwe film van 
De club van Sinterklaas, omdat ze die zelf ook nog niet 
gezien hebben.

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

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

zondag 15 november
Holland, natuur in de 
delta

zondag  22 november
De club van Sinterklaas 
& de verdwenen 
schoentjes

zondag 13 december
Hotel Transsylvanië 2

Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College), Pagnevaartweg 7, Oudenbosch

De deelneemsters van de 
fietstocht van Jakarta naar 
Amsterdam.

Programma
aanvang 14.00 uur



zondag 15 november
14.00 uur
toegang: €5,-

Het is dan wel geen echte 
‘Jeugdfilm’, maar als je 
biologie een leuk vak vindt, 
moet je toch maar gaan 
bekijken hoe mooi de natuur 
van Nederland is. Want na-
tuurlijk moest er een vervolg 
komen na het gigasucces 
van De nieuwe wildernis. 
Deze keer volgen we het 
leven van een bever, een 
haas, een pimpernelblauw-
tje (dat is een vlindertje) en 
een stekelbaarsje. Kijk alvast 
op internet maar eens naar 
de mooie trailer.

De film is ook op donderdag 
12 november vanaf 20.15 uur 
bij Fanfare te zien.

Nederland 2015. Regie: Mark Ver-
kerk. Duur: 90’. Met de voice-overs 
van Carice van Houten en Bram van 
der Vlugt. De film wordt met pauze 
vertoond. Kijkwijzer: alle leeftijden, 
maar óns advies: 9+.

zondag 13 december
14.00 uur
toegang: €5,-

De eerste film over Hotel 
Transsylvanië was én heel 
mooi gemaakt én een groot 
succes. We denken dat ook 
het tweede deel nét zo leuk 
zal zijn; op het moment dat 
we dit schrijven is de film 
nog niet uitgebracht.

Het gaat eigenlijk allemaal 
prima in Hotel Transsylvanië, 
al zit Dracula er wel een 
beetje mee, dat zijn klein-
zoon Dennis, die half-mens 
en half-vampier is, nog 
helemaal niet laat merken, 
dat hij vampier is. Daarom 
schakelt ‘Vampa’ Dracula 
zijn vrienden Frank, Murray, 
Wayne en Griffin in om Den-

nis een ‘monster-in-oplei-
ding’-training te geven. 

Verenigde Staten 2015. Regie: Gen-
ndy Tartakovsky. Duur: 89’. Met de 
Nederlandse stemmen van: Charly 
Luske, Ferry Doedens, Liza Sips, 
Marcel Jonker, Tony Neef, Arjan 
Ederveen e.a. De film wordt met 
pauze vertoond. Kijkwijzer: 6+.

De club van 
Sinterklaas & 
de verdwenen 
schoentjes

Jeugdfilms

zondag 22 november 
14.00 uur
toegang: €5,-

Als we goed geteld hebben is 
het al de vierde film van De club: 
vanaf 2012 was er elk jaar een 
te zien. 

Vlak voor zijn verjaardag is het 
erg druk voor Sinterklaas en zijn 
Pieten. Kornee is nog steeds 
boos op de Sint, omdat hij door 
een vergissing nooit cadeautjes 
kreeg. 
Vanwege die boosheid heeft hij 
leuke knuffels gemaakt, die hij 
Moepies heeft genoemd, die 
hij stiekem de cadeautjes uit de 
schoentjes van de kinderen laat 
halen. En natuurlijk krijgen dan 
de Pieten daar de schuld van. 
Gaat dat wel goedkomen?

Ook dit jaar komen een aantal 
Pieten meekijken, omdat ze de 
film ook nog niet gezien hebben 
en natuurlijk brengen ze lekker 
snoepgoed mee. Zeg even te-

gen papa of mama dat ze een
fototoestel moeten meenemen, 
want dan kun je samen met de 
Pieten op de foto.

Nederland 2015. Regie: Ruud Schuurman 
(die ook de film van vorig jaar maakte). 
Duur: 68’. Met: Tom Audenaert, Evi van 
der Laken, Wilbert Gieske, Anouk de Pa-
ter, Tim de Zwart e.a. De film wordt met 
pauze vertoond. Kijkwijzer: alle leeftijden.

Holland, natuur in de delta

Hotel Transsylvanië 2


