
 
 

 
Nieuws uit het donker 113 
Aan het eind van het seizoen pleegt de belangstelling voor ‘de film’ bij de meeste vertoners 
(fors) af te nemen; we hebben het daar al eerder over gehad. Zo niet de aandacht die we bij 
Fanfare kunnen noteren. En al laten we ons dan ook perse niet verleiden tot een zwakker 
zomerprogramma, we hadden de drukte bij Into the wild niet verwacht. Bijna 80 bezoekers 
gaven de film een 8,49. Bij de scheurkaartjes zaten nota bene nog één 1 (zeer slecht) en 
drie 2tjes (slecht). Hebben die scheurders zich vergist of vonden zij de film echt helemaal 
niks en liepen zij tóch niet weg? We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen, maar zullen 
het nooit weten. 
 
Volgende week de laatste nieuwsbrief…voor even 
Afgezien van bijzondere omstandigheden zullen we volgende week nog één keer bij u op 
visite komen met een nieuwsbrief. We zullen daarin de cijfers van de eerste helft van 2008 
op een rijtje zetten en vooruitblikken op het nieuwe seizoen. Daarna houden we ons even stil 
en gunnen u en onszelf een rustige vakantie. Hier al wel de oproep om dat te melden als u - 
waar dan ook op reis - iets leuks meemaakt op filmgebied. Stuurt u gerust, graag!, een 
mailtje met uw wederwaardigheden naar programmering@filmtheaterfanfare.nl. 
 
Van harte welkom 
Donderdag dus de afsluiter van het seizoen en we nodigen u nadrukkelijk uit om mét ons het 
succesvolle seizoen af te sluiten. We (Dian en haar foyerploeg!) doen ‘wat extra’s’ aan de 
fouragering en daar is een naam hoog te houden. De film zal zónder pauze worden vertoond 
om ná de voorstelling nog wat extra tijd over te houden. 
 
De slotfilm van donderdag 26 juni:  Tiramisu   20.15 uur  
Natuurlijk zochten we naar een passende slotfilm en dat werd de meest 
recente film van Paula van der Oest. Niet te zwaar, niet te lang; leuk! 
 
De er lustig op loslevende actrice Anne behoort sinds kort tot de clientèle van 
boekhouder Jacob. Anne woont op een woonboot en omdat ze het niet zo 
nauw neemt met haar uitgaven en bovendien forse schulden heeft, bestaat er 
het risico dat ze die boot zal moeten verkopen. Maar Anne bewaart goede 
herinneringen aan die boot en dat gaat haar dus te ver. Zij zint op mogelijkheden om een 
verkoop te voorkomen. Jacob raakt steeds meer gefascineerd door de artiestenwereld van 
Anne en hij wil er ook wel alles aan doen om Anne (financieel) te redden. Die organiseert 
voor alle zekerheid alvast maar een groot afscheidsdiner op haar drijvende huis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nederland 2008. Regie: Paula van der Oest (Oscarnominatie voor Zus & Zo). Duur: 90’. Met 
een keur aan Nederlandse acteurs, waaraan het spelplezier duidelijk is af te lezen: Anneke 
Blok, Olga Zuiderhoek, Gijs Scholten van Aschat, Jacob Derwig, Sijtze van der Meer, 
Waldemar Torenstra e.v.a.  
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  24 juni 2008. 
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