
 
 

 
Nieuws uit het donker 40 
Ook over de voorstelling van afgelopen donderdag zijn we bijzonder tevreden. Een film die 
gemaakt is in Bosnië-Herzegovina kan alleen al vanwege dát feit niet automatisch op een 
grote schare belangstellenden rekenen. Met 50 tevreden gasten waren we dus erg content 
en met de door u gegeven 8,32 deed Grbavica waar we op hoopten. Ook voor Volver zijn 
onze verwachtingen hooggespannen; Almodóvar kan in Oudenbosch altijd op een warme 
belangstelling rekenen.  
 
Brokeback Mountain in MovieZone 
We geven die voorstelling graag wat extra aandacht. Al was die grote Oscarwin-
naar van vorig jaar al eerder bij Fanfare te zien (10e plaats met 8,34!)  én al 
wordt hij op een dinsdag vertoond én al ‘zit’ hij in MovieZone; als u de film nog 
niet gezien heeft is het toch eigenlijk wel een must. Je moet er over kunnen 
meepraten. Zoals gezegd is het uitstekend te doen, ook wanneer eens wat extra 
jongeren in de zaal zitten. MovieZone wordt in samenwerking met het Markland 
College georganiseerd en daarmee delen dus ook de verantwoordelijkheden 
voor een goede voorstelling. 
 
Webmaster weer thuis 
Gelukkig is Gaston de Gooijer weer ontslagen uit het ziekenhuis en heeft hij zich ook al weer 
buiten vertoond. Hij bedankt iedereen voor het medeleven en hij beloofde de site zo snel 
mogelijk weer op orde te maken. We wensen hem alle goeds. 
 
Fanfarepas 
Dank, dank, dank voor uw snelle reacties; er zijn al veel betalingen binnen. Donderdag 
liggen de eerste passen voor 2007 klaar aan de kassa van uw filmtheater. En dan nog even 
dít: zo met de feestdagen in het vooruitzicht is het misschien iets om een Fanfarepas cadeau 
te doen. Als het snel moet, kan zo’n pas –op naam van de gelukhebber- binnen een paar 
dagen voor u zijn gemaakt. Vraag, mail of bel ons. 
 
Nacht van de wansmaak (slot) 
Goed; we beloven er ná deze vermelding over te stoppen, maar ‘De Nacht’ is in de buurt in 
aantocht. We citeren uit een speciaal perbericht: 
 

vr 24 november, 22.30 uur - TILBURG 

Midi, Heuvelring 108 
(013) 542 2822 en www.bioswolff.nl www.bioswolff.nl  
Vanaf do 5 oktober dagelijks vanaf 30 minuten voor aanvang van de eerste voorstelling 
 
vr 1 december, 22.30 uur - ROTTERDAM 

Pathé Schouwburgplein, Schouwburgplein 101 
(0900) 1458 (€ 0,35 p/min.) of  www.pathe.nl 
Vanaf do 5 oktober: ma t/m vr vanaf 11.30 uur; za en zo vanaf 9.30 uur 
 
De Nacht van de Wansmaak is niet geschikt voor jonge en/of gevoelige kijkers. 

Toegang vanaf 16 jaar. 
 
 

Sneak Preview 
Misschien wel een beetje voorbarig om nu al te vermelden, maar op donderdag 25 januari 
zetten we u weer een verrassingsfilm voor. Tevoren wordt de titel niet bekend gemaakt, de 
film is op dat moment in Nederland nog niet uitgebracht, maar wij vinden (natuurlijk) dat u 
hem wel gezien moet hebben…. 
 

 



 
 

 
De film van 23 november: Volver 
Je kunt de eenvoud van de synopsis nauwelijks geloven, maar als de naam van “de meest 
succesvolle regisseur van Europa” Almodóvar (1949; het is zijn 16e film) is gevallen, is ieders 
aandacht meteen gewonnen:  
De moeder van 2 dochters keert als een geest terug binnen de familie. De drie vrouwen én 
haar kleindochter zijn al snel gewend aan de ongewone situatie, vooral eigenlijk omdat 
iedereen er beter van wordt. En als dat ánders mocht lijken; er gebeurt erg veel in de film. 
 
We haalden eerder al Almodovar’s Todo sobre mi madre, 
Hable con Ella en La mala educación naar Oudenbosch. 
Op www.cinema.nl is een uitgebreid achtergrondartikel te 
vinden over de vele films van de regisseur. 
 
Genomineerd voor een Gouden Palm op het Film Festival 
van Cannes 2006 (de hoofdprijs ging naar The wind that 
shakes the barley die we volgende week verwachten. 
Wel was er de prijs voor de Beste Actrice(s) voor de 
‘familie van actrices’ uit de film: Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Chus 
Lampreave, Yohana Cobo en Blanca Portillo. En Almodóvar kreeg de prijs voor het Beste 
Scenario. 
 
Spanje 2006. Regie en scenario: Pedro Almodóvar. Duur: 130’. De belangrijkste actrices 
hebben we hierboven al genoemd. De film wordt met pauze vertoond. 
 
De film van dinsdag 28 november: Brokeback Mountain 
In samenwerking met het Markland College is in De V ossenberg elke laatste dinsdag van de 
maand een film te zien uit het MovieZone-circuit 20 06-2007. Deze voorstellingen zijn niet alleen 
bedoeld voor jongeren uit het voortgezet onderwijs,  want iedereen is welkom! Deelname aan 
MovieZone is mede mogelijk gemaakt door de Provinci e Noord-Brabant en de Vereniging van 
Brabantse Filmtheaters. 

 
Aan het begin van de film verbaas je je er nog wel over dat 
die zo’n enorm succes geworden is. Maar in het tweede deel 
wordt de tragiek van de onmogelijke liefde erg voelbaar en 
begrijp je helemaal waarom de film zoveel prijzen won.  
 
Het thema zal onderhand wel bekend zijn: twee 
schaapherders brengen veel eenzame tijd samen door. De 
band groeit al snel veel verder uit dan beide jonge mannen 
eigenlijk willen. En in de V.S. -en dan ook nog in de jaren ’60- 
kan dat al helemaal niet. Daarom beginnen de mannen tóch 
een ander, ‘normaal’ leven, maar kúnnen en zúllen elkaar niet 
uit het oog verliezen. 
 
Winnaar van de Gouden Leeuw van Venetië 2005; 8 
Oscarnominaties waarvan er drie verzilverd werden voor ‘best 
adapted screenplay’, beste muziek en beste regie. 
 

V.S. 2005.  Regie: Ang Lee. Duur: 134’. Genre: drama. Met: Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, 
Anne Hathaway, Randy Quaid, Michelle Williams. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Volgende weken:  
The wind that shakes the barley (30/11), Amadeus, the director’s cut (7/12 19.45 uur!) m.m.v. 
CvK Amadeus en Zwartboek (do 14/12 om 19.45uur en zo 17/12 om 14.30). 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  21 november 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.  


