
 
 

 
Nieuws uit het donker 117 
Als ons wordt gevraagd, wat we prettiger vinden, weet u het antwoord vast wel. Het doet ons 
als ‘filmidealisten’ méér plezier als wat mínder bezoekers (en meer dan 50 is voor een dorps 
filmtheater toch al uitstekend) een hoger punt geven aan een moeilijker film dan wanneer 
velen een toegankelijker film iets minder hoog waarderen. Gelukkig weten we nooit tevoren, 
hoe een film het zal doen, maar als hij eenmaal draait, kunnen we de zaal wel aanvoelen. 
Dat deden we donderdag ook. Een fantastische 8,62 voor een Servische(!) film; een 
bijzonder eervolle (voorlopige) zesde plaats in de Fanfarepoll van 2008. 
 
Unieke film 
Filmtheater Fanfare heeft de eer om de tweede Halderbergse Cultuurmaand te  
openen. Het filmtheater vertoont die hele maand films die ‘iets met muziek’  
hebben. De openingsfilm van dat Nazomer-muziekfilmfestival  is Across the  
universe, een film die in Nederland niet is uitgebracht en dat geeft dus de unieke 
mogelijkheid om de film éénmalig op groot doek en met goed geluid te zien en te horen. 
 
Speciale gasten 
We zijn bijzonder verguld met de bijdrage aan de avond van Floor de Gooijer 
(student medicijnen in Antwerpen, één jaar vóór z’n coschappen) en Niels-
Jan van Dijk uit Zevenbergen (eveneens lid van de Fabulous Wannabeatles) 
die live enkele nummers als hun alter ego’s John en Paul zullen vertolken.  
 
De film van donderdag 4 september:  Across the universe   20.15 uur  

 (Delen uit) ongeveer 30 Beatlesongs komen langs in deze, in de jaren ’60 
spelende musical. Het verhaal is niet eens zo heel belangrijk, maar doet er 
ergens toch nog wel toe. De Beatlenummers zijn zo goed mogelijk passend 
gemaakt in dat verhaal en de gebruikte namen komen voor in Beatleliedjes. 
Enigszins in de traditie van Beatlefilms worden ook in deze film live action en 
animatie door elkaar gebruikt. 
 

Jude is een dokwerker uit Liverpool die in Amerika op zoek gaat naar zijn uit het oog verloren 
vader; hij werd tijdens de tweede wereldoorlog verwekt, maar daar weet zijn vader (nog) 
niets van. Hij ontmoet Max en zijn zus Lucy en samen reizen ze af naar New York om kennis 
te maken met de wereld van seks, drugs en rock ’n roll. Ze leren er ook Sadie, Jojo en 
Prudence kennen. Totdat Max wordt opgeroepen om in Vietnam te dienen. 
 
Een zeer uitgebreide bespreking is te lezen www.digg.be/movie.php?id=1599.  

 
V.S. 2007. Regie: 
Julie Taymor.  
Duur: 133’.  
Met: Evan Rachel 
Wood, Jim Sturgess, 
Joe Anderson, Dana 
Fuchs e.v.a.  
De film wordt met 
pauze vertoond. 
 
 

Extra: Zoals gezegd zullen voorafgaand aan de voorstelling enkele Beatlenummers live 
worden vertolkt in een  gastoptreden door enkele leden van The Fabulous Wannabeatles. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  2 september 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
 


