
 
 
 
 
 
 
 
 

Filmtheater Fanfare         Bakkerij Nagelkerke 
Pagnevaartweg 7           Fenkelstraat 33 
4731 AA Oudenbosch           4731 JA Oudenbosch 
Wilfried van Dongen (t. 0165 313312)         t. 0165 330013 
Dian en Ad Uijtdewilligen (t. 0165 314503)         Klik hier voor meer informatie 

 
Oudenbosch, oktober 2015. 

Beste film-, eet- en muziekliefhebber,  
 
Voor de negende ‘Filmzondag’ op zondag 29 november blijven we dicht bij huis. En 
inderdaad: het wordt de tweede van dit jaar, maar hij is dan ook zeer schappelijk geprijsd. 

 
Voorafgaand aan de documentaire Seymour: an introduction zullen enkele 
pianoleerlingen een recital verzorgen, waarbij de muziek grotendeels later ook in 
de film langskomt. Een toelichting daarbij zal worden verzorgd door Hetty 
Sponselee. Hetty is behalve solopianiste en pianolerares ook lid van Grupo del 
Sur en zij maakte enkele cd’s met onder meer Rogier de Pijper (dwarsfluit). 
Binnenkort verschijnt een cd met solowerken. Meer informatie hier. 

 

Programma van zondag 29 november:  
 

13.00 uur Recital van pianomuziek, grotendeels uit de film. 
  (Gratis kopje koffie of glaasje thee vanaf 12.30 uur.) 
 

14.00 uur High tea in het MAVO-gebouw (binnendoor bereikbaar)  
  verzorgd door Bakkerij Nagelkerke uit Oudenbosch. 
 

15.00 uur Vertoning Seymour: an introduction (Ethan Hawke 2014).  
  Zonder pauze, duur:  84’. 
 

16.30 uur Einde van de middag. 
 

Schrijf in voor deze bijzondere middag door: 
 

1a. een mailtje te sturen met de benodigde gegevens naar aanmelden@filmtheaterfanfare.nl 
  of 
1b. inlevering van onderstaande strook bij een van de voorstellingen van Filmtheater Fanfare  

én 
2. het benodigde bedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk op 22 november over te maken op de 
rekening van Filmtheater Fanfare in Oudenbosch (met nummer: NL23RABO0115106146) 
met vermelding van “Filmzondag”, uw postcode en huisnummer. 
 
- U krijgt van ons een bevestiging email of telefoon als uw betaling binnen is en uw 
inschrijving dus definitief is.  
 

We rekenen op een geslaagd evenement! 
N.B. Voor een bezoek aan alleen de film gelden de normale toegangsprijzen: €8,- of €6,-. 

 
Namens Filmtheater Fanfare : Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam: ……………………………………………Evt. emailadres:…………………………………... 
 

Straat: ………………………… Pc/Plaats: ……………….……...………Tel:...........……………… 
 

Aantal personen normale all-in prijs:   …….. x  € 19,-  =  € ………….. 
Aantal personen met Fanfarepas:     ……..  x  € 17,-   =  € ………….. 
Aantal ‘Vrienden van….’:      ……..  x  € 15,-   =  € ………….. 
Handtekening:        

http://www.bakkerijnagelkerke.nl/
http://hettysponselee.nl/
mailto:aanmelden@filmtheaterfanfare.nl

