
 
 

 

 
Nieuws uit het donker 97 
Eigenlijk kreeg u afgelopen donderdag een beetje een idee van hoe het er aan toegaat als 
na een voorstelling met de aanwezigiheid van de regisseur bij een filmfestival de Q&A (vraag 
en antwoord, weet u wel) wat uitloopt en de bezoekers van de volgende vertoning al een 
beetje staan te dringen voor de deur. U leek het wel gezellig te vinden, dat de Markland-
voorstelling van Ben X te laat was begonnen, maar u vond de gratis koffie en thee natuurlijk 
mooi meegenomen. De film zelf kreeg van ónze bezoekers een 8,95; de gasten van de 
school waren ietsje zuiniger met een 8,82. 
 
De 7500ste bezoeker 
We hadden beloofd wat grotere stappen te zullen zetten bij het vieren van jubileumaantallen, 
maar 7500 was een speciaal aantal. We konden mevrouw/filmpashoudster Trude Breur uit 
Oudenbosch in de bloemetjes zetten en daar wat feestelijke aardigheidjes bijdoen. Ze kreeg 
alles uit handen van Ad; voorzitter Theo Hoebink zorgde voor de onderstaande foto’s. 

 
Theatertip 
Aanstaande maandag 25 februari zullen Jan J. Pieterse en Frank van Pamelen invulling 
geven aan de Open lees- en dichtshow op het Markland College. Twee jaar geleden waren 
zij ook al eens te gast en zorgden zij voor een wel heel bijzondere avond. Niet alleen lazen 
zij voor uit eigen werk, maar de bezoekers mochten ook dichten en in de pauze van de 
avond ‘iets leuks’ produceren. Daartoe werd in het eerste deel van de avond een opzetje 
gemaakt. Voor de laatste keer zullen de heren dit seizoen de betere theaters langsgaan om 
garant te staan voor een gerijmde avond. Telkens brengen zij ook nog een extra gast mee 
en dat is deze keer Dorine Wiersma. Jan J., Frank en ook Dorine hebben een eigen website 
met daarop een hoop voorafplezier! Kijk op www.janpieterse.nl en www.frankvanpamelen.nl 
en/of www.dorine.nl. De toegangsprijs voor ‘mensen van buiten’ is €7,-. 
 

 
 
 



 
 

 
 
The Queen 
Het Markland College heeft een drukke week, want op dinsdagmiddag 26 februari vanaf 
15.30(!) uur is er The Queen te zien. Mocht u de film gemist hebben en dinsdag tijd hebben; 
u bent welkom voor €4,- per persoon. 
 
Extra voorstelling Earth  
Wanneer u (ook) de film Earth hebt een paar weken geleden hebt gemist; 
ook die film komt in de herkansing. Op de zondagmiddag 6 april zal hij in 
samenwerking met duikvereniging Stella Maris uit Roosendaal opnieuw 
vertoond worden vanaf 14.00 uur. En ook bij deze voorstelling bent u van 
harte welkom en wellicht krijgt u ook een gebruikelijk zakje popcorn van de 
duikers. Meer nieuws van de onderwatersportvereniging op: www.osv-stellamaris.nl.  
 
Agenda 
En misschien is het handig om alles even op een rijtje bij elkaar te hebben. Onder 
voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen volgt hier de agenda van de komende weken: 
di 26/2  The Queen (Frears) voor Markland College    15.30 
do 28/2 Harvest time (Razbezhkina)       
do   6/3 Tuya’s marriage (Wang)       
do 13/3 Control (Corbijn)        
do 20/3 Sneak Preview        
do 27/3 Transylvania (Gatlif)        
do   3/4 Filmtitel nog nket vastgesteld Halam Foe?)     
zo   6/4 Earth (Fothergill) i.s.m. Duikver. Stella Maris   14.00 
do 10/4 The kite runner (Forster)       
do 17/4 4 maanden, 3 weken & 2 dagen’ (Mungiu)     
 
De film van donderdag 21 februari: Blindsight     20.15 uur 

Eigenlijk maar een kleine film die ons letterlijk tot grote hoogte brengt. We 
hebben een speciale band met de Himalaya en dat maakte ons erg 
nieuwsgierig naar de film. Blindsight is het verslag van een bijzonder 
project: zes Tibetaanse tieners proberen de Lhakpa Ri, een bergkam van 
6900 meter aan de noordkant van de Mount Everest, te beklimmen. Maar 
die gevaarlijke reis lijkt al helemaal onmogelijk als je weet dat die tieners 
blind zijn. Tibetanen gaan er vanuit dat blinden door demonen worden 
bezeten, waardoor die kinderen soms zelfs door hun ouders worden 
gemeden en worden geminacht in hun dorpen. 
 

Sabriye Tenberken is een Duitse blindenactiviste die de 
eerste school voor blinden in Lhasa heeft opgericht. 
Samen met de zes kinderen, nodigde zij de beroemde 
blinde bergbeklimmer Erik Weihenmayer uit om haar 
school te bezoeken. Ondanks hun visuele beperkingen 
inspireerde Weihenmayer de kinderen om een reis te 
ondernemen naar een plek die hoger ligt dan ze ooit zijn 
geweest. Een gevaarlijk avontuur vol uitdagingen begint.  

 
Opvallende publiekswinnaar van het Panorama-programma in 
Berlijn 2007, het Documentary AFI-filmfestival van Los Angeles 
en van het Palm Springs filmfestival, ook in 2007. Op het 
Filmfestival Gent won de film de Prime Publieksprijs en kreeg 
van het festivalpubliek een waarderingscijfer van 4,6 op 5; bij 
ons zou dat een 9,2 zijn. 
 

Verenigde Staten/Groot-Brittannië 2006. Regie: Lucy Walker. Duur: 104’. Er zijn (natuurlijk) 
geen acteurs, want allen zijn zichzelf. De film wordt digitaal en zónder pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  19 februari 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


