
 
 

 
Nieuws uit het donker 118 
Het kost natuurlijk extra moeite, maar het geeft dan ook méér voldoening: zo’n speciale 
filmavond met een niet uitgebrachte film, de zeer bereidwillige inzet van zelfs 3 van TFWB en 
een prachtige score van 8,69. De film van de ene week wordt van de zesde plaats in de 
Fanfarepoll verdrongen door de volgende film. En zo moet dat ook. Zagen we daar trouwens 
hier en daar ook een traan weggepinkt worden? Mooi is dat. 
 
Fabulous 
Zoals gezegd ging twee dagen ná hun bijdrage aan de voorstelling van 
Across the universe de nieuwe theatertoernee van The Fabulous 
Wannabeatles van start. Kijk voor een actuele speellijst op www.tfwb.nl.  
 
Dag Paul 
Afgelopen anderhalve week heb ik aan den lijven kunnen ondervinden hoe het is om te 
studeren aan een universiteit. Dat is heel zwaar zoals jullie misschien al verwacht hadden. Al 
het reizen komt je spirit niet ten goede. Daarbij komt ook nog eens dat wij een zeer 
wisselvallig rooster hebben. Het kan iedere dag veranderd worden. Met die gegevens in het 
achterhoofd lijkt het me verstandig om te stoppen als filmoperateur, hoe jammer ik het ook 
vind. Ik heb een hele leuke tijd gehad bij jullie. Ik heb veel dingen geleerd en meegemaakt. 
De vele uitstapjes en vergaderingen waren altijd erg gezellig en dat zal ik dan ook erg 
missen. Net zoals ik de vele goede films zal missen. Films waarvan ik niet zou verwachten 
dat ik ze mooi kon vinden. Jullie hebben mijn ouders wat dat betreft verslagen. Jullie hebben 
het voor elkaar gekregen om mij te laten genieten van cultuur!!! 
Ik wil jullie daar beiden hartstikke voor bedanken! Veel succes met jullie Filmtheater; het gaat 
jullie goed. We zien elkaar vast nog wel eens.   Groetjes, Paul. (van de Broek; red.) 
 
Theatertip: Micheline Van Hautem en Bruno Brel 
Na Philippe Elan, Frédéric Dorfmann, Wende Snijders en Alderliefste 
organiseert het Markland College op dinsdag 25 november weer een 
hoogstaande Franse avond. De Vlaamse Micheline Van Hautem en de 
Picardiër Bruno Brel (een volle neef van Jacques) brengen een ode aan 
Jacques Brel, waarbij ze de kern van zijn liedjes weten te behouden en 
te eren, maar ook te interpreteren door er hun eigen emoties en 
persoonlijk elan aan toe te voegen. Er was nu al vraag onder onze 
gasten naar aanleiding van de affiche. We hebben een beperkt aantal 
kaarten in consignatie die €10,- kosten. De aanvang is (let op) 19.30 uur. 
 
Meezingversie 
Laatste nieuws over Mamma Mia! The movie: eind vorige week hebben we de ‘gewone’ 
versie van die film omgeruild voor de ‘meezingversie’. Niets moet, maar meezingen mág dus 
en is gemakkelijker met de Engelse ondertitels. Ja, ja alleen van de songs zijn die titels in het 
Engels natuurlijk. Er wordt overigens nu al gebeld voor die film, maar een systeem van 
reserveren kunnen we er echt niet bíj hebben. 
 
Film by the sea 

Dian heeft eind vorige week ons programma voor 2 weekenden Film by the 
Sea samengesteld. Gekoppeld aan de eerste grove selectielijst van 44 films 
voor de European Film Awards 2008 ziet dat overzicht er nu al erg goed uit. 
Onderneemt u gerust de reis naar Vlissingen: binnen het uur staat u gratis 
geparkeerd en zit u in een van de 7 zalen van Cinecity te kijken naar wat 
misschien wel een grote prijswinnaar of publiekslieveling van dit jaar gaat 
worden. Het programma staat op www.filmbythesea.nl. Kaartjes kopen kan 
via die site en dat kost €1,- extra, ongeacht het aantal kaartjes van €8,50.  

 
European Film Awards 
Op de 44 hierboven bedoelde films komen we nog wel eens terug, maar als u zich niet kunt 
bedwingen: www.europeanfilmacademy.org/htm/4release122008.html.  



 
 

 
 
 
Geboekt voor De Reiskoffer 

Ook naar de filmzondag 26 oktober in De Reiskoffer wordt regelmatig gevraagd. 
We moeten nog even de prijzen vaststellen, maar de filmtitel is bekend: het 
grootste succes in Frankrijk van het afgelopen jaar (en ook opgenomen in de lijst 
van 44) is Bienvenue chez les Ch’tis, komt donderdag uit in de Nederlandse zalen 
en zal dus ook in De Reiskoffer te zien zijn. 

 
Gezien 
Afgelopen zaterdag was er in ’s-Hertogenbosch weer een zogeheten Filmbeurs. Met name 
voor de filmtheaters werden er 9 films vertoond, die later in het jaar uitgebracht zullen 

worden. Blind date is de Amerikaanse remake van de eerst door Theo van 
Gogh gemaakte film, die we in het verleden naar Oudenbosch haalden. 
Vinyan (van Moonlight, weet u nog) is een misser: een koppel gaat in de 
jungle van Birma op zoek naar de bij de tsunami verloren zoon. Aanrijding in 
Moscou is een heerlijke Vlaamse, of eigenlijk Gentse film. Door een kleine 
botsing komen huismoeder Matty en trucker Johnny ook persoonlijk met 
elkaar in contact. Erg leuk gespeeld, Gents gesproken; een film ‘vanaf de 
werkvloer’. Die doen we! Sagan over het leven van Françoise Sagan wellicht 
ook; leuk in combinatie met Bonjour tristesse. 

 
BUT 
Omdat het zo lekker klinkt én omdat het in de buurt plaatsvindt besteden we 
hier kort aandacht aan het But-filmfestival. B-movies, Underground en Trash 
zijn te zien in Breda van 18 tot en met 21 september. Met bij voorbeeld de 
Europese première van Sea of dust; nooit van gehoord natuurlijk. Kijkt u voor 
meer informatie maar op www.butff.nl. 
 
De film van donderdag 11 september:  Shine a light   20.15 uur  
 Als topregisseur Martin Scorsese een concert van The Rolling Stones 
verfilmt, móet het wel speciaal worden. Hij gebruikte eerder al enkele 
malen muziek van The Stones in zijn films en hij is dan ook een grote 
fan van de wereldband. Dat zou een risico kunnen inhouden, maar hij 
schakelde de allerbeste cameramensen en de meest bekroonde 
cinematografen ter wereld in om een perfecte registratie voor elkaar 
te krijgen. Daarmee heeft hij dus ook een flink deel van de productie 
uit handen gegeven..  
 
Als kijker/luisteraar zit je bovenop de wereldberoemde muzikanten en 
voel je het plezier op het podium, de onderlinge samenwerking en de 
magie van de band. 
 

Christina Aguilera, Buddy Guy en 
Jack White verzorgen 
indrukwekkende gastoptredens 
en in het publiek herkent u grote 
namen. Het geluid zal misschien 
een tikkie harder moeten! 
 
Verenigde Staten 2007. Regie: 
Martin Scorsese. Duur: 121’.  
 

Met: Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Martin Scorsese, Ron Wood en de al 
eerder genoemde gasten. De film wordt met pauze vertoond om even op adem te komen. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  9 september 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 
 


