
 
 

 
Nieuws uit het donker 120 
Het door sommigen terecht wat chaotisch bevonden I’m not there kreeg toch nog een mooie 
6,24. En daarmee mag de voorlaatste titel uit het Nazomermuziekfilmfestival tevreden zijn.  
 
Film by the Sea 1 
De tafels en stoelen van De Vossenberg stonden nog maar goed en wel weer op 
hun plek of we zaten met ons hoofd al weer in Vlissingen. Maar dat gold ook 
voor Rob en Joos Broeren, die ons advies om eens een dagje Vlissingen ‘te 
doen’ opvolgden. In 2 afleveringen geven we u hun verslag door en laten we dat 
van ons (even) zitten. Als u ook eens wat wilt vertellen, houden we ons 
aanbevolen! 
 
Film by the Sea 2 

We waren het al 9 jaar van plan……naar het filmfestival Film by the Sea gaan 
in Vlissingen. Dat zou eigenlijk niet zo moeilijk moeten zijn. De bioscoop, Cine 
City, is in de afgelopen jaren toch ook een beetje “onze bioscoop” geweest. Elk 
jaar gingen we, meestal met het hele gezin, een paar keer een filmpje pikken. 
De Lord of the Ringsfilms, die steeds rond de kerstdagen in première gingen, 
waren drie jaar lang een hoogtepunt. Sinds de oprichting van het Filmtheater 
Fanfare, is de gang naar Vlissingen afgenomen. Maar toch blijven we het 

kleinschalige karakter verkiezen boven “de popcornschuur” in Antwerpen. Nu - tien jaar Film 
by the Sea – is het er eindelijk van gekomen. Na het lezen van de korte beschrijvingen van 
de films op internet en het opvragen van een “Ad en Dian-top tien”, hebben we drie films 
gekozen. De rode loper lag speciaal voor ons uitgerold. De gemoedelijke Zeeuwse sfeer 
lachte ons toe. Zeeland is in de afgelopen 30 jaar heel vaak onze vakantiebestemming 
geweest, dus we voelen ons er echt thuis. We zagen er “And when did you last see your 
father”, “Brideshead Revisited” en “As it is in heaven” en we genoten met volle teugen. 
Volgende week de besprekingen van die films. (redactie) 
 
De film van donderdag 25 en 27 september:  Mamma Mia! The Movie  20.15 uur  
Al vóór de film in Nederland uitkwam wisten we dat Mamma Mia! The movie het 
slotspektakel moest zijn van Fanfare’s 2e Nazomer-muziekfilmfestival. Wat een vrolijkheid, 
enthousiasme, aanstekelijkheid en maakplezier in één film samengebald. 
 
Alleen als je tot in de genen een ABBA-hater bent mag je de film 
overslaan; anders móet je met de film meegolven van song naar 
wereldhit of van ‘hé, dat liedje kende ik nog niet’ tot invuloefening. 
Duidelijk wordt in ieder geval, dat de muziek van de groep nog vele 
jaren te horen zal zijn: de al 30 jaar oude liedjes zijn nog steeds 
uitstekend te verteren, óók wanneer ze door de acteurs en actrices 
zelf(!) - en dat op uitdrukkelijke wens van de componisten - gezongen 
worden. De teksten van de tientallen songs passen wonderlijk in een - 
natuurlijk minder belangrijk - verhaallijntje.  
 
Jonge aanstaande bruid Sophie nodigde haar 3 mogelijke vaders uit 
om op een Grieks eiland haar bruiloft te vieren. Moeder Donna ziet de 
chaos eerst niet zitten, maar het komt natuurlijk allemaal goed. 
 
Groot-Brittannië 2008. Regie: Phyllida Lloyd. Duur: 109’. Met: Meryl Streep, Pierce (James 
Bond) Brosnan, Coli Firth, Julie Waters, Stellan Skarsgård e.v.a. Mét pauze. 
 
Bij droog weer is Mamma Mia! ook in de open lucht te zien op zaterdag 27 september bij 
Conferentiecentrum Bovendonk in Hoeven vanaf 20.00 uur. Daar is de toegang gratis. 
 
Hartelijke groeten van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen. 23 september 2008. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


