
  

Nieuws uit het donker 297 
“Gaat hij het zeggen?” was de meest gestelde vraag ná de vertoning van Footnote. Wij 
denken zeker te weten van wél. Natuurlijk een film waar we onze naam van ‘filmtheater’ 
waardig maken: niet voor de hand liggend, wel stemmend tot nadenken. Gedurfd dat de film 
ook genomineerd was voor een Oscar voor buitenlandse film. Uw score: 7,21. 
 
Geslaagd 

Het is de tijd van vele huiselijke feestjes. Dat geldt zeker voor 
Steven Plat (li) en Jerôme Dirven (rechtsboven, daar nog in actie 
in de filmcabine). Zij slaagden aan het Markland College en aan 
hen zal dus binnenkort het diploma vwo respectievelijk havo 
worden uitgereikt. Aan het JTC in Roosendaal slaagde Daan Voeten (linksonder) 
eveneens voor zijn vwo-opleiding.  
Mede namens u allen feliciteren we de oud-operateurs van het filmtheater met 
deze resultaten. We wensen hen veel succes bij hun verdere studie én (ook al 
nog) een heel mooie toekomst. 

 
Best exotic Apeldoorn 

Er zijn wel meer vertoners die er wat extra’s van maken. In de Holland 
Film Nieuws, het lijfblad van de branche, lazen we het Game-rapport in 
de uitgave van juni 2012. In de rubriek The Game wordt melding 
gemaakt van bijzondere acties rond een film. In de hal van de JT-
bioscoop in Apeldoorn was zowaar een volledige hotelkamer ingericht 
en je kon die nog huren ook. Een badjas, slippers, tv, dvd-speler, kleed-

kamer, douche en wat lekkers, naast een bed natuurlijk. En dat allemaal om onze film van 
deze week te promoten. Nee; u hoeft van ons zoiets níet te verwachten, want het bioscoop-
personeel zorgde ’s morgens ook nog voor een ontbijt. Met de Opa- en Omadag, die Fanfare 
rond de jubileumfilm Dik Trom organiseerde, dongen we vorig jaar ook mee naar de eer van 
‘beste bioscoopteam’. 
 
Jeugdfilm1 
Het zal er van komen: het hele najaar (voorlopig tot 1 januari 2013, we 
evalueren eind oktober of in november) zal het filmtheater om de week op 
zondagmiddag een jeugd- en/of familiefilm vertonen. Natuurlijk beginnen we 
met een klapper, want de basisschoolkinderen weten waarschijnlijk niets van 
Fanfare en De Vossenberg ligt op een ‘niet zo gemakkelijke plek’, maar de 
nadruk zal in de programmering liggen op de ‘betere’ film. Met Kauwboy en Tomboy kreeg u 
goede voorbeelden voorgeschoteld. Met de prijs, die we kregen van de Rabobank in het 
kader van Hart op de juiste plek, kunnen we de eerste stappen zetten. Daarvoor hadden we 
ook een team van nieuwe vrijwilligers nodig en dat is er nu onder leiding van Marja Hoebink. 
 
Jeugdfilm2 

In de herfstvakantie zal Fanfare aansluiten bij de initiatieven van het 
bkkc, het Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (zij 
schrijven het zelf met kleine letters). Daarin ook een programma 
voor de allerkleinsten (2+) en zo’n peuterochtend zien we helemaal 
zitten met 2 filmpjes van 20 minuten over Kikker en zijn vriendjes. 
Natuurlijk zijn ook opa’s en oma’s van harte welkom. Kijk, eventueel 
mét uw (klein)kind, maar eens op www.frogandfriends.com.  

 
Etentje 

Een keer per jaar mag het organisatietrio, natuurlijk aange-
vuld met Jacqueline, uit eten ‘op kosten van de zaak’. Het 
Fanfarebestuur bepaalt, het is al een traditie geworden, de 

plaats van het festijn en dit jaar was gekozen voor restaurant Vroenhout, op de grens van 
Kruisland en Roosendaal, dat sinds een half jaar letterlijk is herrezen uit de as. Erg lekker! 

http://www.frogandfriends.com/


  

Vakantiewens 
Een aantal van vooral de vaste gasten heeft al eerder aangekondigd er een of een paar 
weken niet bij te zullen zijn vanwege de vakantie. Volgende week zal er waarschijnlijk nog 
wel een nieuwsbrief verschijnen om u de score van The best… door te geven, maar nu al 
wensen we iedereen een fijne zomer. Doe wat u graag doet, maar doe het voorzichtig. 
 
Des hommes et des Dieux 

We hebben er al eerder op gewezen en zullen dat volgende week nóg 
wel een keer doen: op 11 juli werkt Fanfare mee aan de viering van de 
op die dag precies 100 jarige Basiliek met de vertoning van Des hommes 
et des Dieux in die basiliek. In 2011 was de film ook in uw filmtheater te 
zien en hij kreeg toen de prachtige score van 8,69.  
Overigens is er een heel dagprogramma, dat al om 15.30 uur begint; de 
film (op 35mm!) zal beginnen om 21 uur en vooraf is er eventueel koffie 
in De Pilaar, een van de ruimtes onder de kerk. Alles over de ‘Nacht van 
de Basiliek’ vindt u hier. De volledige info over alle festiviteiten op 
www.100jaarbasiliek.nl.  

 
De SLOTfilm van donderdag 21 juni: The best exotic Marigold Hotel  20.15 uur 
Natuurlijk sluiten we het Fanfareseizoen weer sfeervol af: deze keer in Indiase sferen. Dian 
en haar ploeg zullen zorgen voor passende hapjes en drankjes om gezamenlijk een 
welverdiende vakantie in te kunnen luiden. Meestal tellen we rond de 100 bezoekers en daar 
houden we ook nu maar rekening mee. 
 
Een groep Britse gepensioneerden, die hun oude dag willen doorbrengen in het exotische en 
goedkope India, laten zich verleiden door de flitsende en gelikte advertentie van het 
gerestaureerde Marigold Hotel. Eenmaal ter plekke blijkt het voormalige paleis toch wat 
minder luxe te zijn dan beoogd. De senioren besluiten er het beste van te maken en 
ontdekken dat je een nieuw leven en een nieuwe liefde kunt beginnen. Als je het verleden 
maar los laat. 
 

Let u op de sterrencast die zichtbaar plezier heeft beleefd aan het 
Indiase avontuur. 
 
"Al worden uiteindelijk wat techniekjes zichtbaar om de lijnen van het 
goed geschreven verhaal bij elkaar te brengen, hartveroverend blijft 't." 
(De Telegraaf) 
 
Groot-Brittannië 2012. Regie: John Madden. Duur: 124’. Judi Dench, 
Bill Nighy, Dev Patel, Maggie Smith, Tom Wilkinson. De film wordt 
zónder pauze vertoond, maar er is een názit! Klik hier voor de trailer op 
de Fanfaresite. 

 

 
We nemen donderdag dus erg graag, het is maar voor even, afscheid van u allemaal! 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     19 juni 2012. 
 

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

http://www.100jaarbasiliek.nl/nacht%20van%20de%20basiliek.htm
http://www.100jaarbasiliek.nl/
http://www.filmtheaterfanfare.nl/filmarchief/b/best-exotic-marigold-hotel-the/best-exotic-marigold-hotel-the.html

