
  

 

 
 
Nieuws uit het donker 27 
Als u een fijne avond heeft en de film kunt waarderen zijn wij al gauw tevreden. Maar de 
afsluiting van het eerste halve seizoen was toch wel erg speciaal. Meer dan 100 bezoekers 
(de zomertijd is de slechte periode voor de filmbranche; ha ha), Tapas als Sneak Preview die 
van u een 7,64 kreeg en - met dank voor de bijzondere actie van de gemeente - een speciale 
aankleding van de locatie, een verzorging met tapas en (alcoholvrije!!) feestdrankjes tóe. 
 
Ruim 2000 
En dan ging er die avond ook nog een fles cava (Spaanse! champagne) uit voor mevrouw 
Myriam Tromp uit Bosschenhoofd omdat zij de 2000ste bezoeker was; de fanfare schettert! 
Hoewel er al veel bedankjes vielen op die avond, híer toch nog even de naam van Dian, die 
tussen de bedrijven van de, het schooljaar afsluitende, Mariaschool verantwoordelijk was 
voor de mixjes en hapjes. De recepten staan onderaan deze nieuwsbrief. 
 
Halfjaaroverzicht in het kort 
- Start op 29 december 2005 met Match Point van Woody Allen die 126 bezoekers trok 
- Lezingen bij Sophie Scholl en de ‘dubbel’ Bride &  en Pride & Prejudice 
- March of the penguins met extra voorstelling i.s.m. duikvereniging Stella Maris trekt 211 
bezoekers 
- 1000ste bezoeker is mevrouw Jenneke Bettink op 16 maart 
- In dezelfde week: afzegging subsidieverzoek gemeente Halderberge én subsidietoezegging 
van Prins Bernard Cultuurfonds 
- Samenwerking met Amnesty International werkgroep Halderberge bij Shooting Dogs 
- Verbodsbrief van gemeente aan Victoria ’03 om samen te werken met Fanfare 
- 2000ste bezoeker bij slotfilm Tapas als Sneak op 29 juni met 106 bezoekers 
- En dus tóch een feestelijke afsluiting met in totaal 2033 bezoekers bij 25 films 
- Dat zijn 81,3 bezoekers gemiddeld per film. 
- Start nieuwe seizoen op 24 augustus (onder enig voorbehoud i.v.m. de verbouwing van De 
Vossenberg) 
 
Prins Bernhard Cultuurfonds nogmaals 
We hebben al eerder gemeld dat het Prins Bernhard Cultuurfonds een 
bedrag van €2400 ter beschikking zal stellen voor de aanschaf van 
materialen; het geld mag niet opgaan in de gewone exploitatie. We 
zijn erg druk bezig met de aanschaf van een (speciale) kaartjesprinter 
en zoeken nog enkele adverteerders voor de achterkant van de 
kaartjes. Als u daarover nog ideeën heeft, laat ons dat dan even 
weten. In die kaartjes zal ook het scheurkaartje worden opgenomen zodat we twee vliegen in 
één klap slaan.  
Het fonds stelt het erg op prijs als publiciteit rond de bijdrage gepaard gaat met de opname 
van het logo van het fonds en we zetten dat er natuurlijk met plezier bij. 
 
Nieuwe website voor filmmuziek 
Uit een van de nieuwsbrieven die wíj krijgen, halen we het adres van de site, die te vinden is 
achter www.score-magazine.nl, de website van de Stichting Cinemusica, het Nederlands 
Centrum voor Filmmuziek. We hebben geen ervaring met de site, maar zagen al snel dat er 
een veelheid aan informatie over filmmuziek en met name de Nederlandse componisten te 
vinden is. Score zal, naar eigen zeggen, zowel in druk als online ook veel aandacht blijven 
besteden  aan filmmuziek uit andere landen.  
 
 



  

 
 
Hekel aan zomerstop? 
Dan bevelen we u de voorstellingen van onze vrienden van Cinema Paradiso in Bergen op 
Zoom en Roosendaal aan. Zij gaan op een wat lager pitje dan gebruikelijk door met het 
Zomerfestival Cinema Paradiso/Cinema Inferno.  
 
Op maandag in Bergen, op woensdag in Roosendaal: 
ma. 10 en wo. 12 juli   Sin City (niet voor iedereen geschikt, bereid u voor) 
ma. 17 en wo. 19 juli   Paradise Now (als u hem bij ons miste, zeker doen),  
ma. 24 en wo. 26 juli   The Machinist (zal bij Fanfare in de Moviezone te zien zijn),  
ma .31 juli en do 2 aug. Angel on the Right (kennen we niet, maar ‘Tip van de maand’) 
ma. 7 en wo. 9 aug  Kiss of life (kennen we evenmin) 
ma. 14 en wo 16 aug.  The tiger and the snow (bevelen we niet aan; is vervelend) 
do 17, zo. 20, ma 21 aug. As it is in heaven (die kun je wel 5 keer zien; staat 3 met  9,10) 
di. 22 en wo 23 aug.  Romance & Cigarettes (op 22 met 7,04) 
Meer info op www.cinemaparadiso.nl. 
 
Recept 1 Witte sangria 
Vul een grote glazen kan of schaal voor de helft met gele en groene fruitsoorten (alles mag). 
Meng er 1, in smalle schijfjes gesneden, limoen of citroen door óf het sap daarvan. Vul aan 
met zoete witte wijn (die natuurlijk niet persé alcoholvrij hoeft te zijn), een flinke scheut 
wodka (wat wij niet mochten), mineraalwater en wat ijsblokjes. 
 
Recept 2 Zomerse gemberdrank  
Een appel schillen en in blokjes snijden, 2 gembernootjes snipperen. 1 liter ginger ale en ½ 
liter appelsap toevoegen. Een uur koel wegzetten en vlak voor het serveren wat ijsblokjes 
erbij doen. In hoge glazen serveren en een plakje citroen aan de rand doet het prima. Tip 
van Dian: vervang de appelsap door cider en doe er ook wat calvados bij.  
 
Recept 3 Mousserende kersenbowl 
Schenk 1 liter mousserende witte wijn (die wat ons betreft natuurlijk niet alcoholvrij hoeft te 
zijn) in een karaf of glazen kom. Voeg ½ liter Spa&Fruit appel/kers en wat ijsblokjes toe. Laat 
er ontpitte verse kersen in drijven. 
Tip van Dian: een scheut crème de cassis toevoegen óf de kersen vooraf op brandewijn 
zetten. 
 
Met dank aan Libelle, Albert Heijn, Gall&Gall 
 
Noteren: zondag 29 oktober 
Bij de slotavond hebben we al verteld wat de bedoeling is. Hier hoeven we u er dus alleen 
maar aan te herinneren, dat u die dag in uw agenda vrij moet houden. Er is maar plaats voor 
ongeveer 90 belangstellenden. 
 
Dank 
Zoals gezegd zijn er op de slotavond al veel dankwoorden gevallen en we volstaan hier met 
een eenvoudig: dank u allemaal zeer voor uw belangstelling voor de ‘betere’ film. 
 
Tijd voor vakantie 
Van harte wensen we u allemaal een bijzonder geslaagde vakantie. Hoewel we zo nu en dan 
wel hier of daar een filmpje proberen ‘mee te pikken’ zullen andere dingen prevaleren. Het 
ga u allen goed en we hopen u allemaal gezond en wel weer terug te zien op donderdag 24 
augustus. Een eventueel uitstel in verband met een wellicht tegenvallende voortgang van de 
verbouwing van De Vossenberg laten we u natuurlijk tijdig weten. 
 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Ad Uijtdewilligen.           4 juli  2006. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het 
Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Ouden bosch, naast het Victoria ’03-terrein. 


