
 
 

 

 
Nieuws uit het donker 101 
Natuurlijk realiseren we ons, dat we op dit moment een pittig filmprogramma aanbieden. De 
titels liggen niet voor de hand, zijn niet ‘gemakkelijk’ en we doen niet altijd iedereen evenveel 
plezier, als u begrijpt wat we bedoelen. Maar we hebben wel het idee, dat u precies weet, 
naar wat voor soort film u op pad gaat en dat vinden we wel zo prettig. Het maakt het ons 
mogelijk, om de taak die een filmtheater heeft, goed te vervullen. Control trok weer een 
aantal nieuwe gasten die speciaal voor die film kwamen, tot uit Schiedam. Die Schiedammer 
vertelde dat het filmtheater ter plaatse soms maar 15 tot 20 bezoekers kon verwelkomen… 
We noteerden een prachtige score van 7,9. 
 
Felicitaties 
Hartelijk bedankt voor uw reacties bij gelegenheid van de 100ste Nieuwsbrief. Elke week 
wordt de brief naar ongeveer 250 adressen verstuurd. We citeren twee felicitaties en eerlijk 
is eerlijk: Leo Coret was de eerste. Hij kon dinsdagmorgen zijn ongeduld al niet meer 
bedwingen en mailde ons:  
Nog even geduld, de verschijning is nabij. Alvast gefeliciteerd met de honderdste. Ik kijk er naar uit en 
raak op donderdag niet uitgekeken..... Muzikale filmgroet, Leo 
En Ad en Bep Hagenaars deden het zo: 
Hoi,  Gefeliciteerd met deze mijlpaal. Ga er maar lekker mee verder, wij lezen hem elke week trouw. 
Groetjes: Ad en Bep 
 
@home 
Zo nu en dan komen alle adressen naar @home.nl terug. Wilfried verstuurt ze meestal later 
nogmaals, maar wanneer ze dan (een hoogst enkele keer) opnieuw terugkomen, houden we 
het voor gezien.  
 
The kite runner  
Zowel op donderdag als op zondag zal er ‘wat extra’s’ worden 
georganiseerd bij de vertoning van die film. Op donderdagavond 
zal Annemieke van Bloois uit Oudenbosch (je hoeft het niet zo 
ver te zoeken; zij leidt 2 leesclubs) ons wat méér vertellen; op 
zondagmiddag zal de in Zegge woonachtige Afghaanse 
vluchteling Amanollah Askarzada ook een aanvulling geven over 
het hoe en waarom van zijn gedwongen verblijf in Nederland. 
 
Amanollah Askarzada 
Amanollah is getrouwd met Tanya Waliya en hun kinderen heten Nowman en Farhad. De 
familie is in 2000 uit Afghanistan gevlucht naar Tjadikistan en vandaar naar Moskou nadat de 
Taliban de noordelijke alliantie versloeg, 4 jaar na het vertrek van de Russen. Op hun 
verdere tocht naar Engeland zijn ze blijven steken in Nederland, waarvan ze nog nooit 
gehoord hadden. Amanollah zal er ook voor zorgen, dat we muziek uit zijn vaderland kunnen 
laten horen. 
 
De film van donderdag 20 maart: Sneak Preview   20.15 uur 
U gaat vanavond af op onze keuze uit de lijst van nog uit te komen films. We hebben een 
naam hoog te houden, maar ook wij gaan af op de informatie op het internet en de naam 
(roem) van de regisseur. Zie een film, waarover nog niets of nauwelijks wat geschreven is, 
nog vóór het grote publiek de gelegenheid krijgt; vorm uw mening nog vóór een ander dat 
voor u doet. De film wordt met pauze vertoond en zal later in het voorjaar pas in Nederland 
worden uitgebracht. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  18 maart 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


