
  

 
Nieuws uit het donker 33 
Deze keer zullen we volstaan met het hoogst nodige. Film by the Sea en MovieZone eisten 
flink de aandacht op en nu gaat die weer naar ons gewone werk. 
 
Eden-arrangement bij De Reiskoffer 
Op dit moment zijn er via Fanfare nog ongeveer 15 plaatsen beschikbaar voor de 
‘filmzondag’ op 29 oktober. Iedereen is welkom. De agenda: 
11.00 uur Ontvangst  met koffie of thee 
11.30 uur Inleiding door de keukenbrigade van De Reiskoffer 
12.15 uur Filmvertoning Eden in Avant Première voor Nederland 
14.00 uur Brunch  verzorgd door De Reiskoffer, inclusief 2 glazen wijn, bier of fris 
15.30 uur Koffie of thee  
16.00 uur Heenzending  
Als u de verdere info kwijt bent geraakt of wilt, dat we die mailen, laat u dat dan even weten 
via aanmelden@filmtheaterfanfare.nl. 
 
Dichterbij dichter ! 
Ook van dat bijzondere initiatief hebben we eerder melding gemaakt. 
Aanstaande zaterdag de 30e is het zo ver en vanaf 20.00 uur is 
iedereen welkom bij Hotel Tivoli. Het voert te ver om het hele 
programma hier door te geven maar klikt u even door naar 
www.jongerenwerktune.nl/subpages/dichterbijdichter.html 
een merkwaardige, maar grondig geïnformeerde plek! 
 
De film van 28 september:  Marie Antoinette 
Marie Antoinette is pas 14 als haar huwelijk wordt vastgelegd met de 
latere koning Lodewijk XVI, die overigens dan ook nog maar 15 is. Ze 
probeert zo goed mogelijk aan de verwachtingen van ‘Versailles’ te 
voldoen, maar al snel wil ze ook wel eens aan het saaie, protocollaire  
leven ontsnappen. En de Franse Revolutie dient zich aan. 
 
Coppola maakte een prachtig kostuumdrama, geen politiek pamflet. 
Ze was vooral geïnteresseerd in de figuur van Marie Antoinette. Dat 
levert een zuurstokroze, prachtig vormgegeven drama op, dat oog en 
oor streelt. De muziekkeuze is met  composities van Adam and the 
Ants en Bow Wow Wow  opvallend, maar werkwaardig genoeg tóch passend. Al is het even 
wennen.  
 
Verenigde Staten 2006. Regie, scenario en productie: Sofia Coppola. Duur: 127’. Met: 
Kirsten Dunst, Jason Schwartzman, Rip Torn e.v.a.  
 
Lezing vooraf 
Gerlinda Heywegen (die van Bride &  en Pride & Prejudice) geeft vanaf 19,45 uur een lezing: 
"Marie-Antoinette: de stilte. Of het geheim van Sofia Coppola"  We pauzeren om 20.30 uur, 
de film begint om 20.45. U slaat de lezing natuurlijk niet graag over, maar dan kán wel. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen. 26 september 2006. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie 
van het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch, naast het 
Victoria ’03-terrein. 


