
 
 

 
Nieuws uit het donker 114 
Leuke avond, niet zo druk als we tevoren dachten, een (volgens de gasten!) véél leukere film 
(score: 7,42) dan die gasten hadden gedacht, heerlijke hapjes en drankjes (met dank aan 
Dian en haar volledig aanwezige foyerploeg); een waardige afsluiting van het seizoen.  
 
Score was goed 1 
We vinden het natuurlijk leuk, als de nieuwsbrief goed gelezen wordt en we citeren met 
plezier de volgende reactie op nummer 113: 
“Toen ik een 1 gaf voor de film Into the Wild heb ik me niet vergist. Ik vond het een vreselijk saaie, 
vervelende film, vol met valse sentimenten en clich és. Achteraf had ik beter weg kunnen gaan toen het 
pauze was, maar ik hoopte dat het na de pauze wat b eter zou worden. Sean Penn kan zich beter weer met 
acteren gaan bezighouden, daar is hij wel goed in. Bij 'jongens' van 18 tot ongeveer 30 jaar blijkt de  
film heel goed aan te slaan. Gelukkig hebben een he leboel anderen van deze film genoten, gezien het 
hoge gemiddelde. Volgend seizoen komen er vast weer wel films waar ik een 5 voor geef !  Die ene twee 
was trouwens van mijn metgezel; hij durfde geen 1 t e geven.” 
 
Score was goed 2 

Nou weten we tenminste zeker, dat de film écht de score krijgt, die hij van onze 
gasten verdiende en er geen vergissing in het spel is! Enne .......... als u een 1 wilt 
geven, mag dat echt wel. Ook al zouden we de score zien/voelen op het 
kaartje.......we schelden niet, we slaan niet en we onthouden al helemaal niks. De 
opmerking over de leeftijd kunnen we natuurlijk ook als compliment zien. 

 
Prachtig seizoen 1 
Ook al tellen we normaliter de jaren, een seizoen duurt ook een jaar, dus we kunnen u 
doorgeven dat in 2007/2008 om precies te zijn 3516 bezoekers werden geteld. Zónder 
deelname aan MovieZone en mét een lentestop is dat weer een prachtig totaal omdat het er 
in 2007 ‘maar’ 3486 waren.  
 
Prachtig seizoen 2 
In telegramstijl hier een overzicht van de memorabele feiten van het eerste deel van 2008: 
- Deelname aan Short&Sweet, het initiatief van de Verenging van Brabantse 
Filmtheaters, waardoor voorafgaand aan de hoofdfilm regelmatig een korte film 
te zien was. 
- Vertoning van de film Earth in samenwerking met het Natuurhistorisch en Volkenkundig 
Museum in Oudenbosch en ook een voorstelling in samenwerking met Duikclub Stella Maris 
uit Roosendaal.  
- Vertoning van de film Moolaadé (over vrouwen- en meisjesbesnijdenis) in samenwerking 

met en een inleiding verzorgd door werkgroep Halderberge van Amnesty 
International. Het zal niet de laatste keer zijn, dat we met de enthousiaste  
‘groep rond Jenny Verhage’ zullen samenwerken. 

- De 7500ste bezoekster was mevrouw Trude Breur op 14 februari. 
- Een inleiding van de film Harvest time verzorgd door bakker Jan Nagelkerke van de 
gelijknamige bakkerij in Oudenbosch. 
- De vertoning van Cassandra’s dream van Woody Allen als Sneak Preview, 
ook in een Cultuurdropping i.s.m. Uitpunt Roosendaal/Moerdijk. 
- Twee vertoningen van The kite runner respectievelijk met een inleiding van 
mevrouw Annemieke van Bloois en in aanwezigheid van het Afghaanse 
vluchtelingengezin Askarzada. 
- Een korte lentestop op 1 en 8 mei die achteraf erg goed uitkwam met het erg mooie weer.  
- Docu-special Brabant: ‘Het roer om’ met Ik speel niet meer en 10.000 verhalen van liefde in 
aanwezigheid van de regisseuse Carine van Vugt. Een bijzonder geslaagde avond met hier 
de belofte dat we de volgende producties van Carine in de gaten zullen houden. 
- Verzorging van de vertoningen van een aantal films voor het Markland College. 
 
 
 



 
 

 
 
Fanfarepoll  
De door de meeste bezoekers trouw ingescheurde enquêtekaartje leveren de volgende, 
voorlopige ‘top-10’ van 2008 van de Fanfarepoll: 
1.  The kite runner 9,49    6. Die Fälscher 8,52 
2. Earth   9,13        Blindsight  8,52 
3. 4 Minuten  9,05    8. Into the wild 8,49 
4. Ben X   8,95    9. Moolaadé  8,33 
5. Atonement  8,78  10. Away from her 8,27 
 
Beste bezochte film was The kite runner met 267 bezoekers, de slechts bezochte de docu-
special (score 7,85!) met 28 gasten. Harvest time bungelt onderaan en kreeg de laagste 
score van 6,06, altijd nog een voldoende. 
 
Zomer-Filmfestival in de openlucht in Oosterhout 
Filmtheater de Bussel en eetcafé La Cantina in Oosterhout organiseren in gezamenlijkheid 
het Zomer Filmfestival, met als thema Viaggio in Italia. De filmvoorstellingen gaan bij droog 
weer altijd door. Bij te slecht weer wordt de (gratis!) voorstelling naar een andere dag 
verplaatst. Dat kan een beetje lastig zijn, maar kijk eventueel op www.filmtheaterdebussel.nl 
of bel met 0162457887 (Ad van de Donk). Eetcafé La Cantina is te vinden aan Mathildastraat 
21a.  
Programma (aanvang film steeds om 22.30 uur): 
za. 19 juli: Anche libero va bene 
za. 26 juli: Il più bel giorno della mia vita 
za. 02 aug: Caterina va in città 
za. 09 aug; Giorni e Nuvole 
Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de film (vanaf 19:00 uur) te genieten 
van een ‘filmmenu’ bij La Cantina. Reserveren voor dit viergangendiner is wel 
nodig (0162-466133). 
 
Toch een donderdagfilm 

Als u vast zit aan de traditie van de donderdag voor uw wekelijkse film, moet u 
de collega’s uit Roosendaal en Bergen op Zoom in de gaten houden. Cinema 
Paradiso vertoont op donderdag in Roosendaal en de er op volgende dinsdag 
in Bergen: Mio fratello è figlio unico (3/7), Before the devil knows you’re dead 
(10/7), Lars and the real girl (17/7), Tricks (24/7), The year my parents went on 
vacation (31/7), Still life (7/8), Margot at the wedding (14/8). Daarna kunt u 
weer bij Fanfare terecht. Meer info op www.cinemaparadiso.nl. 

 
Ziekenboeg 
Het gaat langzaam wat beter met webmaster Gaston de Gooijer. Hij gaat proberen in de 
vakantie de site weer op orde te maken, zodat het nieuwe seizoen ook voor hem wat 
gemakkelijk opstarten is. 
 
Nieuwe seizoen vanaf 21 augustus 
Met het vrolijke Happy-go-lucky start Fanfare het nieuwe seizoen op donderdag 21 augustus. 
Kijkt u verder op de agenda zoals die op dit moment - onder voorbehoud natuurlijk - vastligt. 
 
Agenda 
Als extra bijlage sturen we het meest recente overzicht voor het nieuwe seizoen mee. 
Natuurlijk is die agenda onder voorbehoud van aanvullingen en wijzigingen. We hopen dat 
volgend jaar ook de site weer op orde is en u steeds het laatste nieuws kan brengen. 
 
Vakantiewens 
Aan het eind van het seizoen bedanken we u allemaal voor uw belangstelling voor de betere 
film in het algemeen en het filmtheater in het bijzonder. We wensen u allen een erg fijne 
zomervakantie en we zien u graag weer terug vanaf donderdag 21 augustus. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  1 juli 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
 


