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Dag meisjes en jongens.
Zoals je hiernaast al ziet zijn er twee Sinterklaasfilms 
op één dag te zien bij Filmtheater Fanfare. Eentje voor 
kinderen van 2 tot en met ongeveer 5 jaar en één voor 
5-plussers.
Net als de vorige jaren zullen bij De club van Sinter-
klaas… weer enkele Pieten mee komen kijken naar 
die nieuwe film, omdat ze die zelf ook nog niet gezien 
hebben.
De toegang is €5,- en flesjes fris kosten bij de jeugd-
films bij Fanfare €1,50. Ook is er siroop en brengen de 
pieten natuurlijk ‘wat lekkers’ mee. We verkopen geen 
snoep of chips.

 Achterop deze flyer staat ook nog wat voor jullie 
papa’s en mama’s.

Peuterfilm 11.00 uur
Trippel Trappel: 
Dierensinterklaas
(voor 2 t/m 5 jaar)

Jeugdfilm 14.00 uur
De club van Sinter-
klaas & Geblaf op 
de pakjesboot
(voor 5+)

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

Programma
zondag 27 november

Sinterklaas 
Filmdag

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College), Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. 
Samenstelling programma en eindverantwoording organisatie: Wilfried van Dongen (313312) en Dian en Ad Uijtdewilligen (314503). 
Vormgeving: Onnink Communications. Site: www.filmtheaterfanfare.nl. E-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl.

VOOR DE 
OUDERS:

Fanfare vertoont in 
de Utopiazaal van 
het Markland College 
en die prachtige zaal 
heeft professionele 
projectie- en geluidsap-
paratuur (Dolby 7.1), een 
filmscherm van muur 
tot muur en een vaste 
tribune met 176 stoelen.

U bent altijd van harte 
welkom; kijkt u op de 
Fanfaresite voor meer 
informatie over de films.

FilMPROgRAMMA 
VOOR 
VOlWASSEnEn
aanvang 20.15 uur

do 17/11 Tonio

zo 20/11 Tonio 
 (14.00 uur)

do 24/11 La fille   
 inconnu

do   1/12 Perfetti   
 sconosciuti

do   8/12 Clash
i.s.m. werkgroep 
Halderberge van Amnesty 
International

do 15/12 L’economie du  
 couple

do 22/12 I Daniel Blake

do 29/12 The light   
 between   
 oceans

do    5/1 Soof 2

Er zijn op de pakjesboot pro-
blemen bij de voorbereidin-
gen van het Sinterklaasfeest:  
de gemene dokter Vleuge-
laar heeft alle cadeautjes 

ondergespoten met ‘Blafspray’.
Als die pakjes uitgedeeld zijn onder de 
kinderen, zullen ze allemaal de ‘Blaf-
hoest’ krijgen en om daar weer van af 
te komen moeten de papa’s of mama’s 

bij Vleugelaar een speciaal maar duur 
medicijn kopen. Ook de Pieten op de 
boot komen in aanraking met de Blaf-
spray én dan is er ook nog een écht 
hondje vanuit Spanje meegekomen, 
dat z’n baasje (Sophie) weer terug wil 
vinden. 

Ook dit jaar komt een aantal Pieten 
meekijken naar de film, omdat ze die 
ook nog niet gezien hebben. Zeg dus 
even tegen papa of mama dat ze een 
fototoestel meenemen, want dan kun 
je samen met de Pieten op de foto.

Nederland 2016. Regie: Ruud Schuurman. 
Duur: 67’. Met: Wilbert Gieske, Beryl van 
Praag, Anouk de Pater, Job Bovelander, 
Vlinder Kamerling e.a. De film wordt met 
pauze vertoond. Kijkwijzer: alle leeftijden, ons 
leeftijdsadvies: vanaf 5 jaar.

11.00 uur, toegang: €5,-

Speciaal voor de allerkleinste 
filmkijkertjes van 2 tot en met 
ong. 5 jaar vertonen we op 
zondagmorgen, zodat ze ’s 
middags eventueel gewoon 

naar bed kunnen. 

Het licht gaat niet helemaal uit en het 
geluid staat niet te hard. In de pauze 
mag er even gekleurd worden en ná 
de voorstelling krijgen alle kinderen een 
officieel Kijkdiploma. Wat wil een peu-
ter nog meer? 

“Trippel trappel: Dierensinterklaas 
steekt met staf en mijter uit boven de 
zee van Sinterklaasfilms die de afge-
lopen jaren zijn uitgebracht. In galop 
naar de bioscoop dus.” (De Telegraaf)

Nederland 2014. Regie: Albert ’t Hooft en 
Paco Vink. Duur: 65’. Met de stemmen van 
Georgina Verbaan, Kasper van Kooten, Hans 
Somers, Reinder van der Naalt e.a. Ons 
leeftijdsadvies is 2 t/m 5 jaar.

Trippel Trappel: Dierensinterklaas

De club van Sinterklaas 
& Geblaf op de pakjesboot

14.00 uur, toegang: €5,-


