Nieuws uit het donker 699
Het zou natuurlijk mooi zijn als we in nummer 700, de volgende,
melding zouden kunnen maken van de herstart, maar dat is behoorlijk
onzeker. Schrale troost: we zijn niet de enigen en bij Fanfare is de
schade beperkt. Ondanks alle beslommeringen wensen we u voor het nieuwe jaar zo veel
mogelijk van wat u er van verwacht.
Jaarverslag
De vrije tijd geeft ons wel de gelegenheid om alvast wat aan het Fanfare-jaarverslag over
2020 te doen. Ondanks de stilleggingen hebben we toch nog 3595 gasten welkom kunnen
heten, wat meer dan de helft van de 5974 van 2019. De totaalteller komt daarmee op 68.663.
42 titels hebben we geteld en daarbovenop nog 9 titels voor besloten voorstellingen (voor het
Markland College, de Zonnebloem en wijkvereniging Velletri).
Fanfarepoll 2020 De eindstand
1 9,50 The Shawshank redemption (Frank Darabont)

03-09-20

2

9,17 System crasher (Nora Fingscheidt)

11-06-20

3

9,17 Hors normes (The Specials) (Nakache, Toledano) 23-01-20

4

9,15 Les Misérables (Ladj Ly)

25-06-20

5

9,15 Hope (Maria Sødahl)

19-11-20

6

9,14 For Sama (Waad al-Kateab, Edward Watts)

20-02-20

7

9,09 Un fils (Mehdi Barsaoui)

15-10-20

8

9,05 Adam (Maryam Touzani)

10-09-20

9

8,88 1917 (Sam Mendes)

05-03-20

10 8,85 A perfectly normal family (Malou Reymann )
06-08-20
U kunt doorklikken op de titel om nog eens na te lezen waar de film ook weer over ging.
Beloofd = beloofd
Alle films die we al op de agenda hadden staan zullen we, mits dat mogelijk is, nog
inhalen. Alleen van De notenkraker weten we dat niet zeker; de zogeheten ‘window’
staat nu tot eind februari. Als inhalen níet lukt, betalen we de gekochte kaarten terug.
Reserveringen
Alle bestelde kaarten blijven geldig voor de alternatieve voorstellingen ná de lockdown. Te
zijner tijd zullen we alle bestellers informeren over hun vervangende datum en eigenlijk hopen
we dat u dat geduld ook op kunt brengen. Afmelden kán altijd, maar het is voor ons prettiger
als u dat pas doet als het alternatief voor de vervallen voorstelling vaststaat.
Fanfarepas 2021
Ze druppelen nog steeds binnen: de bestellingen van de Fanfarepas 2021.
Uw vertrouwen in ons en dat het eens weer goed zal komen doet
natuurlijk goed, maar we begrijpen het ook als u afwacht.
Klik hier voor verlenging of bestelling van uw Fanfarepas 2021.
- een persoonspas kost €10,-, een Familiepas (waarbij iedereen op hetzelfde adres er
gebruik van kan maken) €15,- en Vriend van… wordt u voor €25,- in plaats van €9 ,- betaalt u voor uw filmbezoek €7,- en
- regelmatig krijgt u informatie over het filmprogramma en méér thuisgestuurd door middel
van de nieuwsbrief ‘Nieuws uit het donker’
- u kunt er voor kiezen de programmafolders ook thuis in de brievenbus of alleen in uw
mailbox te ontvangen
- soms zijn er bij speciale gelegenheden ook speciale prijzen voor pashouders
- u kúnt bij de bestelling een account aanmaken, maar dat moet niet.

30 jaar Filmtheater
We vertelden u al eerder dat we in samenwerking met de Heemkundige Kring
Broeder Christofoor in Oudenbosch werkten aan een boekje, nummer 117
van die kring, over 30 jaar filmtheater. De 40 terugblikken die eerder in onze
nieuwsbrieven stonden, werden samengevoegd, voorzien van een ‘Hoe het
zo kwam’ én nog wat over 2020, tot een boekje dat op dit moment bij de
drukker ligt. We verwachten dat het ergens in februari wel klaar zal zijn. Het is
wel gepast om hier Bernard den Braber van de kring te noemen, omdat hij
geduldig onze aanpassingen en verbeteringen
verwerkte, ook toen we vonden dat dat voor de zoveelste keer
verstandig was. Het boekje is mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van de Mastboom-Brosens-stichting, die we
daarvoor bedanken natuurlijk.
Lijstjes
Het is niet zo moeilijk om online lijstjes te vinden van ‘de beste films van 2020’. U weet ook wel
dat we daarbij vooral hechten aan de overzichten van de kwaliteitsmedia zoals de Volkskrant
en de VPRO.
Beste 10 films Volkskrant:
1. 1917* (8,88)
2. Tenet
3. For Sama* (9,14)
4. David Attenborough: A life on our planet
5. Corpus Christi* (8,32)
6. Jojo Rabbit
7. The Lighthouse
8. Little women* (7,97)
9. Babyteeth
10. De beentjes van Sint-Hildegard*(8,73)
De volledige lijst met 100 titels van de Volkskrant vindt u hierachter,
Het overzicht van de lezers van de VPRO-gids en/of de bezoekers
van VPRO-cinema is hier te vinden en die bevat zowaar 425 titels (alle die de kiezers gebruikt
hebben, denken we) De twee top10’s wijken niet zo heel veel van elkaar af. U begrijpt dat alle
titels met een * eerder bij Fanfare te zien waren.
Beste 10 films VPRO
1. 1917* (8,88)
2. For Sama* (9,14)
3. Corpus Christi* (8,32)
4. The Lighthouse
5. Tenet
6. Jojo Rabbit
7. Babyteeth
8. Little women* (7,97)
9. Uncut gems
10. Les misérables*(9,15)
Natuurlijk zijn er nog wel meer overzichten te vinden, maar dat zoekwerk laten we graag aan u
over.
Bij vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over uw reservering, reageert u dan via
bestellingen@filmtheaterfanfare.nl met vermelding van het nummer van de bestelling.
Tot slot
Zoals gezegd hopen we dat we in de volgende Fanfare-nieuwsbrief ‘openingsnieuws’ kunnen
melden, maar zo nodig komen we tussentijds misschien nog wel bij u terug.
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.

19 januari 2021.

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College)
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503

