
  

 
 
Nieuws uit het donker 32 
Een weekendbezoek aan Film by the Sea haalt natuurlijk wel het ritme uit het bedrijf dat 
filmtheater heet. Maar het isn wel erg leuk om te doen. Dian en Ad ondernamen de reis naar 
Vlissingen natuurlijk om veel films te zien. Maar ook om ‘iedereen’ uit het filmwereldje weer 
eens tegen te komen, de ene keer de meegenomen boterhammen snel snel vlak voor de 
voorstelling naar binnen te werken (terwijl het een andere keer een eenvoudige lunch in de 
volle zon aan de Vlissingse boulevard compleet met een glaasje wijn kan zijn), van mening 
te verschillen met eigenlijk normaliter gelijkgestemden enzovoorts.  
 
Film by the Sea 1 
Bij de achtste uitgave lijkt het festival eindelijk serieus genomen te worden. Méér landelijke 
publiciteit, meer ‘bekende’ Nederlanders (ook als ze niet uitgenodigd zijn en dus niet kunnen 
potverteren op kosten van het festival), steeds (bijna) op tijd beginnende films, die er ook 
allemaal zijn; kortom een festival dat staat. En bijzonder gezellig blijft. Het festival duurt tot 
en met zondag en op die dag draaien bijna alle films tenminste één keer! 
 
Film by the Sea 2 
Netjes op een rijtje mét de door ons gegeven scores de films van het eerste weekend: 
Zwartboek  ***  
After the Wedding ****½  
Five fingers  ** 
Snakes on a plane ***½  
River Queen  *** 
Cidade Baixa  **** 
Maria Bethania ***½  
Mother of mine **** 
Little Miss Sunshine **** 
Jindabyne  ** 
Clerks 2  *** 
Voor de duidelijkheid: een 3 van Dian en een 4 van Ad levert dus 3½ e ster en niet alle films 
doen we samen. 
 
Zwartboek 
Hier alleen even de vermelding dat die film op 14 december zal draaien bij Fanfare. Er is 
vanalles over de film te zeggen, maar dat doen we bij een andere gelegenheid. Veel van de 
andere genoemde films worden eveneens in Nederalnd uitgebracht, maar we hebben ons 
nog niet beziggehouden met de planning daarvan. 
 
Eden-arrangement bij De Reiskoffer 
Wanneer u dit leest zijn er een kleine 40 aanmeldingen binnen; dat gaat dus erg hard. De 
inschrijvingen worden in volgorde van de betaling verwerkt. Vrienden van… krijgen tot en 
met 21 september voorrang, dat is aanstaande donderdag. 
 
Film by the Sea 3 
We komen nog even terug op de foto van Angela Groothuizen (zie boven) op de affiche van 
het festival. Doorgaans goedingelichte bronnen meldden, dat er niet geretoucheerd is aan de 
foto, maar dat die foto wel een jaar of 6,7, 8…. geleden gemaakt kan zijn. Angela was er op 
de openingsavond zelf ook (ze zong ook nog even), maar wíj waren er toen nog niet en 
kunnen u dus niet verder informeren.  
 



  

Langer Licht 
Je kunt er soms geen peil op trekken: Langer Licht  kreeg van de bezoekers vorige week 
(vonden wij máár) een 6,4, waar wij de film duidelijk hoger inschatten. Als je je ergert aan de 
matige verstaanbaarheid, dan is er aan de film ‘dus’ iets niet zo goed als wij dachten. 
 
De film van 21 september:  United 93 
Hoewel uitgebracht door een van de ‘grote commerciële jongens’ UIP past de film van 
vanavond wel degelijk (ook) in de filmtheaters. Integer gemaakt geeft het een vermoed beeld 
van de gang van zaken in de vierde gekaapte Boeing op vlucht 93 op 9/11. Hoewel je als 
kijker de afloop weet, is het de verdienste van de makers dat je gefascineerd en zelfs 
hoopvol en vol respect de 40 moedige passagiers en het cabinepersoneel volgt in hun 
pogingen te redden wat er te redden valt. Waardoor het door de kapers beoogde doel dan 
ook niet gehaald werd. 
 
Precies vandaag wordt in Nederland nóg een film over 9/11 uitgebracht (World trade centre 
van Oliver Stone) en ook werpt weer een ander licht op wat er op die datum allemaal is 
gebeurd.  
 
Greengrass interviewde voor zijn film honderden betrokkenen, hij bestudeerde vele 
documenten en rapporten. Hij vroeg verkeersleiders en piloten om hun eigen collega’s te 
spelen en hij koos onbekende acteurs om een zo authentiek mogelijk beeld te krijgen. 
 
Frankrijk, Verenigde Staten, Groot-Brittannië 2006. Regie en scenario: Paul Greengrass. 
Duur: 111’. Met: David Alan Basche,Cheyenne Jackson, Trish Gates,  Lewis Alsamari, JJ 
Johnson e.v.a. De film wordt zonder pauze vertoond. 
 
MovieZone 
In samenwerking met het Markland College is in De Vossenberg elke 
laatste dinsdag van de maand een film te zien uit het MovieZone-circuit 
2006-2007. Deze voorstellingen zijn speciaal bedoeld voor jongeren uit het 
voortgezet onderwijs, maar iedereen is welkom! Laat u niet afschrikken, 
hoewel sommige van de films al eerder bij Fanfare waren te zien.  
Er gelden enigszins afwijkende toegangsprijzen:  
Normale prijs: €4,50, met CJP of Markland Cultuurpas: €3,50 
 
De film van dinsdag 26 september:  Me and you and everyonde we know in MovieZone 
De debuutfilm van videokunstenares Miranda July werd wereldwijd lovend ontvangen en won 
al vele prijzen. Tijdens het 58e Festival van Cannes (2005) won de film de Grand Prix van La 
Semaine Internationale de la Critique, de Prix Regards Jeunes én de Caméra d’Or. 
 
De roots van Miranda July zijn in haar eerste film overduidelijk als zij op een hilarische en 
indringende manier de onderlinge relaties tussen mensen in de moderne maatschappij 
bestudeert. Van alles van die maatschappij komt voorbij als velerlei personages op zoek 
gaan naar liefde en vriendschap. Dat gaat van Richard, een schoenenverkoper en 
alleenstaande vader en Christine (July zelf), die een taxi voor ouderen bestuurt, tot de 2 
zonen van Richard van zeven en veertien. Die laatsten betrekken natuurlijk (op hilarische 
wijze) ook het internet bij hun onderzoekingen of moeten als proefkonijn dienen voor de 
buurmeisjes die ‘van alles’ willen leren over het toekomstige huwelijksleven en zich goed 
willen voorbereiden op hun toekomst… 
 
Opvallend waren de hoge scores van de jongere bezoekers bij een eerdere vertoning in het 
filmtheater in mei waar de ouderen veel lager inscheurden op de enquêtekaartjes. 
 
Verenigde Staten 2005. Regie, scenario en hoofdrol: Miranda July. Duur: 90’. Ook nog met: 
John Hawkes, Miles Thompson, Brandon Ratcliff, Carlie Westerman. Met pauze. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen. 19 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. 


