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Dag meisjes en jongens.
Elke donderdagavond vertoont Filmtheater Fanfare een 
film voor grote mensen, maar soms draaien we er ook 
een – nu zelfs 2 – voor jullie.

Vanwege de staking van de juffen en meesters heb-
ben we ook een film geboekt op die stakingsvrijdag 8 
april.

De films beginnen alle twee om 14 uur.

Flesjes fris kosten bij de jeugdfilms bij Fanfare €1,50, er 
is ook ranja en wat te snoepen voor €0,50.

Reserveren is niet nodig, maar wie het eerst komt…

zondag 8 april
De wilde stad
familiefilm (a.l.)

vrijdag 13 april
Stakingsdag
basisonderwijs
Rikkie de ooievaar
kinderfilm (a.l.)

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

Programma
aanvang 14.00 uur

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.

FilMPrOgrAMMA 
VOOr 
VOlWASSEnEn
aanvang 20.15 uur

do    5/4 The insult
do  12/4 Phantom   
 thread  

do  19/4 Dorst  

    

VErWACht: 

do  17/5  Planet Earth  
met live muziek van het 
Regio Orkest West-
Brabant

vrijdag 13 april 
14.00 uur
toegang: €5,-

Rikkie is dan wel 
een mus, maar 
hij is per ongeluk 
opgevoed door ooi-
evaars. En daarom 
denk hij dat hij zelf 

ook een ooievaar is….

Op een dag hoort hij de waar-
heid en kort daarna begint zijn 
familie zonder hem aan de trek-
tocht naar Afrika. Maar Rikkie is 
eigenwijs: hij reist de anderen 
achterna, om te bewijzen dat hij 
toch echt een ooievaar is. 

Onderweg sluit hij vriendschap 
met Olga, een nogal groot 
dwerguiltje, en Kiki, een vrolijke 
parkiet met hoogtevrees(!) en sa-
men reizen ze verder. Van alles 
komen ze tegen: boze vleermui-
zen, elektronische postduiven, 
maffiakraaien en nog veel meer. 

Wanneer zal Rikkie gaan inzien 
dat hij geen klein ooievaartje is, 
maar een machtige mus?
  
Duitsland/België/Noorwegen 2018. 
Regie: Toby Genkel. Duur: 85’. Met de 
Nederlandse stemmen van Georgina 
Verbaan, Patrick Martens, Matheu 
Hinzen e.a. De film wordt met pauze 
vertoond. Kijkwijzer: alle leeftijden.

zondag 8 april, 14.00 uur
toegang: €5,- voor leerlingen uit basis-
onderwijs, 
€6,- voor leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs en Fanfarepashouders; 
€8,- voor volwassenen

Misschien heb je een paar jaar 
geleden ook De nieuwe wilder-
nis gezien en deze film is van 
dezelfde makers. 

Kat Abatutu heeft de hoofdrol 
en wij gaan een dagje met hem mee op 
stap. We komen er achter, dat er heel veel 
verschillende dieren in de stad Amsterdam 
wonen. Dat hadden we echt niet gedacht.

Nederland 2018. Regie: Mark Verkerk. Duur: 85’. Met 
de voice-over (dat is de verteller)  van Martijn Fischer. 
De film wordt met pauze vertoond. Kijkwijzer: alle 
leeftijden.

    De wilde stad

     Rikkie de ooievaar

Jeugdfilms
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