
 
 

 

 
Nieuws uit het donker 99 
Het was wel duidelijk, dat we niet iedereen een plezier deden met de vertoning van Harvest 
time. Deze keer verschilden de meningen van onze gasten en die van ons (en een aantal 
festivaljury’s) flink. En ook onderling was u het hiet eens: er werden enkele eentjes inge-
scheurd, maar er waren ook vijfjes ná de vertoning. Uiteindelijk kreeg de film een 6,06 en 
moet dus onderaan de lijst van 2008 plaatsnemen. Voor alle duidelijkheid: ook Transylvania 
(we zag donderdag de trailer) en 4 Maanden, 3 weken & 2 dagen  zijn van Contactfilm. 
 
Hoog punt voor Jan 
Als u díe had mogen beoordelen, was de score vast hoger uitgevallen. Waar-
schijnlijk werd ook u duidelijk, dat er veel, heel veel komt kijken bij het bakkers-
vak. We dachten,  dat de aanvulling op de film op z’n minst een 8 verdiende, 
maar dan tellen we de kwaliteit van zijn koekjes niet eens mee! 
 
Fanfare in BN|De Stem 
Achter onderstaande link zit het verhaal, dat Frank Timmers voor BN|De Stem schreef naar 
aanleiding van het Fanfare-jaarverslag over 2007. Huis-dtp-er Arie Onnink is druk doende 
om er een mooi boekwerk van te maken, maar de krant had genoeg aan de tekst in pdf. 
www.bndestem.nl/roosendaal/2741880/Theater-Fanfare-blijft-groeien.ece  
 
Ziekenboeg 
In de afgelopen week hebben we webmaster Gaston weer in het ziekenhuis moeten 
bezoeken. Binnenkort zal hij waarschijnlijk 3 maanden intern in een van de luchtwegklinieken 
in Breda worden opgenomen om te proberen hem weer voldoende lucht te geven. We 
wensen hem – en dat moet helaas veel te vaak – en zijn gezin heel veel sterkte. 
 
Foutjes in de nieuwe folder 
Het is helemaal onze schuld, maar waar die fout vandaan is gekomen, is ons niet duidelijk. In 
de nieuwe maandfolder zijn de aanvangstijden van Hallam Foe en The kite runner niet goed. 
In plaats van 20.45 uur moet het in beide gevallen gewoon 20.15 uur zijn. En dat zagen we 
natuurlijk pas toen alle folders al geprint waren. Als we nádrukken komt het alsnog goed, 
omdat Arie (met dank natuurlijk) de fouten ondertussen heeft verbeterd.  
 
De film van donderdag 6 maart: Tuya’s marriage  20.15 uur 

Zo nu en dan duikt er een kleine film op uit een land, Mongolië in dit 
geval, waarvan we dat niet verwachtten. Al was hij maar gemaakt om 
kennis te maken met de manier van leven in plaatsen op onze wereld zó 
ver van ons vandaan, dat we er eigenlijk geen idee van hebben. Dan 
helpt het winnen van de Gouden Beer 2007 natuurlijk ook goed mee. 
 
Tuya draait er helemaal alleen voor op: voor haar verlamde man, hun 
twee kinderen en het hele huishouden. Eigenlijk moet ze het rustig 
aandoen vanwege haar matige gezondheid en 
vooral uit praktische overwegingen kan ze ‘dus’ 
beter scheiden en een nieuwe man zoeken. Maar… 

die nieuwe echtgenoot moet dan wel haar hele gezin onderhouden en er 
haar eerste man bijnemen. Een aantal ‘sollicitanten’ durft dat wel aan....  
 
China/Mongolië 2006. Regie: Quan An Wang. Duur: 86’. Met: Nan Yu, Bater, Sen'ge, Zhaya, 
die allen zichzelf spelen. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  4 maart 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare . Vertoningsadres: De Vossenberg  (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


