
  

 
Nieuws uit het donker 30 
Eerst maar even de scores van de films, anders vergeten we die weer. De openingsfilm van 
het seizoen: Breakfast on Pluto kreeg van u een 7,7 en Burt Munro, the World's Fastest 
Indian een verrassende 8,5, waarmee die film op de 5e plaats van de Fanfarepoll belandt. 
Extra opvallend was het, dat de bezoekersaantallen omgekeerd evenredig waren. En zo zie 
je maar weer: om niets te missen moet je élke week naar de Fanfarefilm. 
 
Kies uw Europese favoriet 
Voor de European Film Academy’s People’s Choice Award krijgen filmliefhebbers in heel 
Europa de mogelijkheid om mee te stemmen. Op www.peopleschoiceaward.org kunt u dus 
ook meedoen en tot en met 31 oktober kiezen uit: 
Adam’s Æbler     Anders Thomas Jensen 
Elementaire deeltjes    Oskar Roehler   
L’Enfant    Jean-Pierre & Luc Dardenne   
Joyeux Noël (Merry Christmas)   Christian Carion    
March of the penguins    Luc Jacquet 
Oliver Twist     Roman Polanski 
Paradise now     Hany Abu-Assad 
Pride & Prejudice    Joe Wright 
Romanzo crimonale    Michele Placido 
Stestí       Bohdan Sláma 
Volver     Pedro Almodóvar 
Wallace & Gromit: the curse…  Box en Park 
In eerdere verkiezingen wonnen Hable con Ella (ook van Almodóvar), La vita e bella, Amélie,  
The full monty en Good bue Lenin!. Al deze films waren in Oudenbosch te zien en dat geldt 
voor een groot deel ook voor de nominaties. Volver wordt op 23 november vertoond. 
 
Markland Cultuurpasprogramma 
Sommige medewerkers van het filmtheater wisselen gemakkelijk (maar zorgvuldig) van pet 
en daarom wordt u ook hier gewezen op de voorstelling van Klaas (van der Eerden) op 13 
september vanaf 19.30 uur in De Vossenberg. De voorstelling is natuurlijk op de eerste 
plaats bedoeld voor leerlingen van de school, maar ook ouders hebben de gelegenheid de 
optredens te bezoeken. Vraagt u Ad even naar de mogelijkheden.  
We citeren hieronder uit de brochure van de school: 
Hij was al eerder op het Markland te zien met zijn eerste programma Extreem. We hadden niet 
gedacht, dat hij nog eens terug zou komen: veel van zijn collega’s  werden na hun optreden op het 
Markland zo groot (Hans Teeuwen, Theo Maassen, Jochem Myjer) dat ze voor de school 
onbetaalbaar werden én overvolle agenda’s kregen waarin het Markland niet meer paste. Klaas van 
der Eerden (die nu als Klaas door het cabaretleven gaat) maakt een uitzondering, zoals Javier 

Guzman en Jan Jaap van der Wal ook deden.  
 
Klaas (ook op Lowlands) ken je misschien als ‘die jongen met de 
dwarsfluit’ of van ‘die human beatbox’ of als presentator van Klokhuis of 
VARA Laat. Zijn vorige twee programma’s waren te zien bij de VARA. 
Schaap is een programma dat gaat over de wolf in Klaas. Hij geeft dit 
thema vorm in een afwisselende en hilarische show met behulp van 
stand-up, typetjes, improvisaties en muziek, 
 
“Klaas is nog steeds heel erg leuk….” (AD) en “…Van  der Eerden 
blijft charmant en ontwapenend…” (NRC). In 2004 wer d Klaas met 
overgrote meerderheid door het publiek gekozen als beste/leukste 
act van het hele Lowlands-festival van dat jaar. 
 

Klaas is ook te zien in De Maagd in Bergen op Zoom op 17 oktober en in De Kring in 
Roosendaal op 29 november. 
Kijk voor meer info op www.klaasvandereerden.nl, waar je ook wat in het gastenboek kunt schrijven. 



  

 
 
Albert Heijn’s 2 voor 1-actie  
Nog tot en met donderdag 14 september  kunt u ook bij Fanfare gebruik maken 
van de 2 voor 1-actie van de grootste kruidenier van Nederland. U komt met 
tweeën en betaalt maar één keer de (volle) prijs van €6,50. Ook een mooie 
gelegenheid iemand voor een prettige prijs kennis te laten maken met Fanfare!  
 
“Bij elke 20 euro aan boodschappen krijgt u een bon, die tot en met zondag 17 
september inwisselbaar is bij alle bioscopen en filmtheaters van Nederland.“ 
 
Film by the Sea 
Op de site is nu het hele programma van het ‘filmfestival om de hoek’ (in 3 kwartier kunt u in 
de zaal zitten en het parkeren is gratis) te vinden en dat programma ziet er op papier 

uitstekend uit. Een paar grote blockbusters  zoals Zwartboek en World 
trade centre, maar ook een hele rits aan film van A-film, de distributeur 
van wie ook wij veel titels ‘afnemen’. En zelfs Cinemien is vertegen-
woordigd met Elementaire deeltjes. Reserveren kunt u door middel van 
een (peperduur en eigenlijk gastonvriendelijk) 0900-nummer (€0,45 per 
minuut), maar u bent dan wel zeker van een plaats. Zoek even de 
snelkiescode van de film, dan gaat het zo snel mogelijk. Kijkt u even op 
www.filmbythesea.nl en zie wat er ‘s avonds nog aan extra’s is te doen.  
P.S. Het centrum van de stad ligt op 10 minuten loopafstand en… doe ons 
even verslag of zwaai even, als we elkaar tegenkomen 

 
Op bezoek bij de wethouder 
Vorige week dinsdag was een delegatie van het bestuur op bezoek bij de wethouder van 
kunst en cultuur van Halderberge: mevrouw Olsthoorn. Toch wel anders dan we hadden 
verwacht was er  -hoe zeggen we dat zo netjes mogelijk- maar weinig interesse van de kant 
van de gemeente voor de culturele film en/of het filmtheater. Ongeveer anderhalf jaar 
geleden belde dezelfde wethouder met Ad om duidelijk te maken, dat een  passende 
receptie toch wel het minste was bij een afscheid… In de tussentijd lijkt er veel veranderd. 
Snel vergeten dus maar en proberen op eigen kracht en wél met úw hulp door te gaan. 
 
Eden-arrangement bij De Reiskoffer 
Als het allemaal lukt, zullen we donderdag de uitnodigingen voor de filmzondag van 31 
oktober de deur uit laten gaan en een dag later de mailtjes. Op die manier lijkt het ons zo 
eerlijk mogelijk voor iedereen om er op tijd bij te zijn. 
 
De film van 7 september:  Transamerica 
Bree woont in een arme wijk van Los Angeles. Ze is weliswaar goed opgeleid, maar moet er 
toch twee baantjes op na houden om te sparen voor haar laatste geslachtsoperatie. Een 
onverwacht telefoontje meldt dat ene Toby, een weggelopen tiener, op zoek is naar zijn 
vader. Tot ieders schrik blijken er inderdaad familiebanden te zijn tussen Bree en Toby. 
 
Het is een synopsis in maar een paar regels en je zou vrezen, dat het helemaal mis gaat met 
zo’n film. Maar dat is niet het geval. Felicity Huffman (een opvallende keuze omdat zij 
bekend werd door de tv-serie Desperate Housewives) kreeg voor haar rol een Golden Globe 
voor Beste Actrice in een drama en een Oscarnominatie.  
 
Verenigde Staten 2005. Regie en scenario: Duncan Tucker. Duur: 103’. Met: Felicity 
Huffman, Kevin Zegers, Fionnula Flanagan, Elizabeth Pena,Graham Greene e.v.a. De film 
wordt met pauze vertoond. 
 
Verwacht 
do 14/9 Langer Licht (Lammers), do 21/9 United 93 (Greengrass) ,  
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  7 september 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. 


