
  

 

 
Nieuws uit het donker 28 
Wanneer we dit schrijven wordt nog hard gewerkt in De Vossenberg, maar is het grove werk 
achter de rug. De nieuwe vloer ziet er netjes uit: zachtgroen met een brede rode baan. Al zal 
nog niet alles op z’n plaats staan (de bar komt eind september pas); we kunnen toch volgens 
planning op 24 augustus met het tweede seizoen van start. 
 
MovieZone 
Het wordt een druk seizoen: ondanks de financiële beperkingen (hopelijk 
geeft het gesprek eind augustus van een bestuursdelegatie met de 
wethouder van cultuur enige lucht) is besloten om, in samenwerking met 
het Markland College, deel te nemen aan MovieZone: elke laatste 
dinsdag van de maand een 'betere' film, juist voor jongeren geschikt. 
Hoewel dus op de eerste plaats voor die groep bedoeld, profiteren ook 
elders (er zijn ongeveer 30 deelnemende filmtheaters, verdeeld over het 
hele land) heel wat minder jongen van het filmaanbod. U bent dus van 
harte welkom, ook al is een deel van de films al eerder in ons filmtheater te zien geweest.!  
 
Dichterbij Dichter festival 

In dat kader werd ook contact gezocht met Joost van Rijckevorsel van het 
Jongerenwerk Halderberge. Met een ándere pet op, als medewerker van 
de Stichting Podium Invitatie, wees hij ons meteen op het festival met 
bovenstaande titel, dat op zaterdag 30 september in Hotel Tivoli in 
Oudenbosch zal worden georganiseerd. Misschien dat we er te zijner tijd 
nog eens op terug zullen komen, maar het gaat nu even om de datum, die 
u in uw agenda zou kunnen noteren.  Aanvang: 20.00 uur. Toegang: €2,50.  
Van harte aanbevolen. 
 

De film van 24 september:  Breakfast on Pluto 
We zijn fans van regisseur Neil Jordan en omdat we wisten dat de stijl van Breakfast… 
dezelfde was als die van The crying game, was de spanningsboog lekker gespannen. Een 
modern sprookje, een lach en een traan, lief gemaakt, even terug naar de jaren ’60 met de 
toch wel onalledaagse, maar zo menselijke, problemen van Patrick Brady. Al in de eerste 
minuten van de films wordt de toon gezet: het zal uiteindelijk vast wel goed komen met die 
Patrick, maar we zijn er nog niet. 

Patrick ‘Kitten’ Brady weet al op jonge leeftijd dat hij anders is: hij had een meisje willen zijn. 
En hoewel hij nota bene als pleegkind op moet groeien in een klein Iers stadje, komt hij toch 
voor zijn ongebruikelijke situatie uit. Zelfs in het Londen van de jaren ’60, waar hij naar 
verhuist, gaat het allemaal niet zo vanzelfsprekend. Op de achtergrond speelt (bij Jordan niet 
ongebruikelijk)  de Ierse onafhankelijkheidsstrijd. 
 
Regisseur Neil Jordan maakt er een joyeus tijdsbeel d van. Wie van popquizzen houdt, kan zijn 
hart ophalen aan de soundtrack (Cinema.nl).  Breakfast on Pluto blijft niettemin een 
aanstekelijke en bij vlagen interessante ondernemin g (de Volkskrant). 
 
Ierland/Groot Brittannië 2005. Regie: Neil Jordan. Duur: 135’. Gebaseerd op een roman van 
Patrick McCabe (The Butcher Boy), Met: Cillian Murphy, Liam Neeson, Stephen Rae, 
Brendan Gleeson, Gavin Friday e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Ad Uijtdewilligen.  22 augustus 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. 


