
 
 

 
Nieuws uit het donker 110 
Eigenlijk hadden we het idee dat de meesten van de Fanfaregasten er wel tevreden over 
waren dat het er deze keer (weer) eens wat luchtiger aan toeging in de film. De 8,11 is daar 
ook wel een bewijs van. Ook het bezoekersaantal was weer terug op ons gemiddelde, zo 
tegen de 60. Nou moeten we daar niet elke keer over zeuren, maar snel dan de melding dat 
iedereen die vóór de zomervakantie nu nog komt, méér telt dan in 2007. Begrijpt u wat we 
bedoelen? Leest u anders nieuwsbrief 109 nog maar even over. 
 
Vraaggesprekje 
Donderdag aanstaande zal bij de voorstelling van haar film 
ook Carine van Vugt aanwezig zijn. Samen met Jeroen Neus 
maakte zij de film 10.000 verhalen van liefde (die het 
natuurlijk erg goed doet in het filmtheater van Tilburg) en zij 
zal door Gerlinda Heijwege, die eerder al eens een lezing 
verzorgde bij Fanfare, kort worden geïnterviewd over het 
hoe en waarom van de film. Verderop méér informatie. 
 
Soms gaat het fout 
Toen de zaal al vrijwel helemaal vol zat, kwam de operateur van de Verkadefabriek in Den 
Bosch er achter, dat er iets niet in orde was met de minidv, waarop de documentaire stond, 
die die avond vertoond zou worden. Er was een ‘foutje’ gemaakt bij het productiebedrijf. Er is 
wat afgevloekt binnen de organisatie van het festival Film in Brabant… Wij hebben nu dus 
twéé van die cassettes in huis en er wordt donderdag een speciale speler aangerukt. On-
danks de uiterste precisie van de dames van de VBF hebben ook zij niet alles in de hand. 
 
De films van donderdag 5 juni: Docuspecial Brabant:  ‘Het roer om’ 
Ik speel nooit meer en 10.000 verhalen van liefde     20.15 uur  
Fanfare doet graag mee met de initiatieven van de Vereniging van Brabantse Filmtheaters. 
Uit het programma van ‘Film in Brabant 2008’ kozen we de combinatie van 2 bijzondere 
documentaires van (uiteraard) Brabantse makers, waarin mensen besloten hun leven een 
wending te geven; Het roer omgooiden dus. De films worden digitaal vertoond. 
 
Ik speel niet meer 
Nederland 2007. Regie: Auke Hamers. Duur: 21’ 

Met onze, toen nog kleine kinderen hebben we in de jaren ‘80 een 
van de voorstellingen van Jozef van den Berg gezien. Prachtig was 
die; hoe hij de eenvoudige, zelf gemaakte poppen tot leven bracht. 
Later maakte hij ook programma’s voor 
volwassenen. De voorstellingen zijn door de 
VPRO uitgezonden en behielden ook toen 
hun indrukwekkende schoonheid. 

Tegenwoordig leidt van den Berg een teruggetrokken leven als 
moderne monnik. Auke Hamers zoekt hem op in zijn fietsenhok en 
praat met hem over hoe hij in het leven staat. 
 
10.000 Verhalen van liefde 
Nederland 2007. Regie: Jeroen Neus en Carine van Vugt. Duur: 50’ 
10.000 zusters van liefde, 10.000 vrouwen die kozen voor een andere 
levensweg. Waarom maakten zij die keuze? En hoe ziet hun leven er 
dan uit? Verschillende zusters in verschillende landen worden 
gevolgd in hun dagelijkse bezigheden, onder andere in Tilburg. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  3 juni 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


