
 
 

Nieuws uit het donker 279 
Dan moet u weten, dat we erg lang getwijfeld hebben of we het wel moesten doen: The 
stoning of Soraya M. was zo schokkend en de recensies waren maar matig, al gold dat niet 
overal. Maar zelf vonden we hem fantastisch en moesten we dat dan zo aan u opdringen? 
Maar ook u zag het belang van de film, kwam met méér dan 100 man/vrouw op én liet een 
score van 9,58 noteren. Fantastisch: ú en wíj, we hadden allemaal gelijk met een prachtige 
en indrukwekkende avond als resultaat. De nieuwe leider van de Fanfarepoll 2012 zou wel 
eens erg lang kunnen blijven staan. Maar u weet het nu: soms komen de winnaars uit verre, 
onbekende hoeken. 
 
Amnesty 

Van de werkgroep Halderberge van Amnesty International kregen we een klein 
verslagje van de samenwerking die wij net zo zeer op prijs hebben gesteld als zij: 
Afgelopen donderdag hebben 47 mensen onze petitie getekend en we hebben voor €31 aan 

kaarsen verkocht. We zijn er blij mee. Hopelijk melden zich nog mensen om onze werkgroep te 

versterken. Nogmaals dank voor de gelegenheid die je ons hebt geboden om acte de presence te geven. 

Met vriendelijke groet, Frans Meijer 

 
Vanuit de ziekenboeg 
Een van onze ‘wat minder jonge’ operateurs is Ben Veraart. Hij had al aangekondigd, dat hij 
er donderdag niet zou zijn, omdat er operatief een poliep zou worden weggehaald uit zijn 
darmen. Dat is gelukkig allemaal goed verlopen, al moest hij wat langer in het ziekenhuis 
blijven dan tevoren werd ingeschat. We kregen hem gisteren zelf al weer aan de lijn, hij was 
nog wel moe, maar hoopte donderdag toch al weer naar de film te kunnen. Zo horen we het 
graag. We wensen hem en zijn vrouw Jeanne veel succes. 
 
De film van donderdag 16 februari: One life   20.15 uur 

Vier jaar na het enorme succes van Earth (ook bij Fanfare te zien 
geweest met meer dan 100 bezoekers) komen de makers daarvan met 
One life. (De stem van) Daniel Craig neemt ons mee op een reis over 
onze planeet. Natuurlijk zijn de cameratechnieken weer verbeterd en 
waren de filmers in staat om nog weer dichterbij of op nog specialere 
plekken verslag te doen van natuurlijke bijzonderheden. De slimme 
jachtmethodes van dolfijnen en jachtluipaarden, de sluwe 
Komodovaranen die een waterbuffel aan kunnen, hoe het 
kapucijnaapjes lukt om keiharde kokosnoten te breken of hoe bultruggen 
elkaar versieren en nog veel meer.  

 
"Gelukkig is de muziek in One life een stuk minder bombastisch dan 
de symfonische hoempa in Earth. Daarnaast is James Bondvertolker 
Daniel Craig een plezierige verteller, die zijn teksten brengt met een 
zweempje ironie. (...) Spannend, opwindend en van een 
verpletterende schoonheid." (Het Parool) 

 
"Het leuke van deze film is dat hij zelfs voor mensen die graag dit soort 
docu's kijken nieuwe weetjes te bieden heeft over de overlevingstechnieken 
van allerhande creaturen. En hoe de makers ze zo dichtbij in beeld weten te 
brengen: vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan." (Veronica-magazine) 
 

Groot-Brittannië 2011. Regie: Michael Gunton en Martha Holmes. Duur: 85’. Met de stem 
van Daniel Craig. De film wordt met pauze vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     14 februari 2012. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (locatie van het Markland 
College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 


