
  

Nieuws uit het donker 298 
Hoewel we rekening hielden met een bezoekersaantal van tegen de 100, zoveel kwamen er 
ook in de afgelopen jaren naar de ‘slotfilm’, waren het er dit jaar flink wat meer. Maar het 
heeft de dames van de foyer niet in problemen gebracht. De film was natuurlijk passend en 
The beste exotic Marigold Hotel scoorde zowaar nog erg mooi met een 8,30. 
 
Indiaas 
De recepten van de Indiase drankjes, die Dian had samengesteld: de 
Indian Mimosa bestond uit 1 deel sap (exotisch sap, gemeng met 
mangosap) en 4 delen prosecco en een scheut sinaasappellikeur en de 
Punjab Punch uit 1 deel Bacardi coco en 4 delen sinaasappelsap. N.B. 
De Indiase hapjes kwamen uit de diepvries van de Sligro. 
 
In de regio1 
Wanneer u echt niet zonder film kunt, we voelen vol-le-dig met u mee, dan vertonen de 
filmtheaters in de regio een weliswaar aangepast zomerprogramma, maar het kan u helpen 
de moeilijke tijden door te komen: 

Cinema Paradiso vertoont in Bergen op Zoom (op maandag), 
Roosendaal (op donderdag) en Etten Leur (op woensdag). We 
noemen de titels en de speelweken (die lopen van donderdag tot en 
met woensdag!). Méér info op www.cinemaparadiso.nl.  

speelweek 28 juni Rum Diary (foto li) 
speelweek 5 juli Headhunters 
speelweek 12 juli Hasta la Vista! 
speelweek 19 juli Bel Ami 
speelweek 26 juli Süskind (foto re) 
En in speelweek 2 augustus kunt u gelukkig weer naar uw eigen filmtheater om de hoek. U 
kunt via de filmtitels gemakkelijk doorklikken naar de site van Cinema Paradiso voor méér 
informatie. 
 
In de regio2 

Wat verder rijden, maar wel bijzonder omdat de voorstellingen in de buitenlucht 
plaatsvinden, zijn er de zomeractiviteiten van Filmtheater De Bussel in 
Oosterhout. Afgelopen donderdag hebben we Ad van de Donk aan u voor 
kunnen stellen, omdat hij met een delegatie onze digitale apparatuur kwam 

bekijken. In De Bussel wordt hard gewerkt aan de installatie aldaar en daar is nog wel het 
een en ander te doen! Ad heeft het volgende zomerprogramma samengesteld en het speelt 
zich allemaal af op het terras van restaurant Cantina y Tapas aan de Mathildastraat. Vanaf 
18 uur wordt eventueel een 4 gangen verrassingsmenu geserveerd, maar daarvoor moet u 
wel reserveren. Meer info op www.filmtheaterdebussel.nl. U kunt doorklikken op de filmtitels 
hieronder en dan komt u ook op de site van het filmtheater terecht. 
zaterdag 14 juli  – aanvang 22:45 uur: Tapas 
zaterdag 21 juli  – aanvang 22:45 uur: Les femmes du 6ème étage 
zaterdag 28 juli  – aanvang 22:30 uur: Mine Vaganti 
zaterdag 04 aug – aanvang 22:30 uur: Bella Martha 
vrijdag    10 aug – aanvang 22:00 uur: Samsara 
 
Europese Oscar 

In brief 293 maakten we melding van de kans die Kauwboy had om de eerste 
Europese Oscar voor beste jeugdfilm te winnen. Die heeft de film gewonnen zo 
maakte producent Waterland bekend. Officieel heet de prijs de European Film 
Academy’s Young Audience Award, maar ‘Europese Oscar’ klinkt beter. 
Jongeren tussen 10 en 13 jaar kozen op zondag 10 juni in Amsterdam en in 
Belgrado, in Kopenhagen, Erfurt, Norrköping en Turijn Kauwboy dus als beste. 

De film was op 17 mei ook bij Fanfare te zien en kreeg van ons (grotendeels volwassen) 
publiek een 8,39. 

http://www.cinemaparadiso.nl/
http://cinemaparadiso.nl/rumdiary.html
http://cinemaparadiso.nl/headhunters.html
http://cinemaparadiso.nl/hastalavista.html
http://cinemaparadiso.nl/belami.html
http://cinemaparadiso.nl/suskind.html
http://www.filmtheaterdebussel.nl/
http://filmtheaterdebussel.nl/film/Actueel/Tapasa/Tapasa.html
http://filmtheaterdebussel.nl/film/Actueel/Les%20Femmes%20du/Les%20Femmes.html
http://filmtheaterdebussel.nl/film/Actueel/Mine%20Vaganti/Mine%20Vaganti.html
http://filmtheaterdebussel.nl/film/Actueel/Bella/Bella%20Martha.htm
http://filmtheaterdebussel.nl/film/Actueel/Samsara/Samsara.html


  

 
Cijfers 
Met de cijfers van de slotfilm noteren we 2136 bezoekers in de eerste helft van het jaar. Dat 
is weliswaar wat minder dan vorig jaar (maar toen hadden we de jubileumfestiviteiten en 
kwamen we mede daardoor op 2431). De (voorlopige) Fanfarepoll over 2012 ziet er  zó uit: 
1 The stoning of Soraya M.   9,58  
2 Intouchables    9,18 
3 Hasta la vista    8,99 
4 Tyrannosaur    8,93 
5 The Help    8,93 
6 The iron Lady    8,74 
7 Süskind    8,66 
8 One life     8,61 
9 Monsieur Lazhar   8,50 
10 We need to talk about Kevin  8,48 

Onderaan staat Play op 24 met een 6,0 en dat is nog altijd ‘een voldoende’. 
 
Des hommes et des Dieux 

Zoals beloofd melden we nóg een keer: 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 al in uw 
filmtheater te zien en hij kreeg toch de prachtige score van 8,69.  
Het dagprogramma begint al om 15.30 uur, de film (op 35mm!) om 21 uur. 
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.  

 
Gezien1 

De laatste filmbeurs vond afgelopen vrijdag plaats in Den Bosch. Fanfare was er 
natuurlijk present om zo veel mogelijk van het uitgebreide programma van 12 
films in 4 zalen te zien. Hoewel dat beperkt bleef tot 4 verschillende titels, omdat 
Ad nog andere verplichtingen had. De nieuwe Woody Allen is een eerbetoon aan 
de stad Rome. Ná Midnight in Paris, een hoogtepunt in zijn werk, is To Rome with 

love helaas een mindere film. Allen speelt zelf een (kleine) rol, maar dat is weer wel eens 
aardig en bovendien houdt hij zich in, maar de film vliegt hier en daar uit de bocht en weet 
niet voldoende te boeien. Uitbreng: 23 augustus. 
 
Gezien2 
Volcano (niet die uit 1997; dat was een rampenfilm, maar de IJslandse film) of 
Eldfjall dus won al veel jury- én publiekprijzen en gaat op 26 juli uit in Nederland. 
Hannes is op leeftijd en probeert weer in contact te komen met zijn kinderen 
nadat zijn vrouw een hersenbloeding kreeg. Op 30 augustus is de film bij 
Fanfare al te zien. 
 
Jeugdfilmoverleg 

Na nóg twee aanmeldingen is de nieuwe ploeg voor de Jeugdfilmploeg in het 
najaar vol genoeg. Volgende week vindt het tweede overleg plaats om weer 
wat vastere afspraken te maken over het wie, wat en wanneer. Vaste dtp’er 
Arie Onnink zal dan ook een voorlopige versie klaar hebben van de folder die 
we ter informatie zullen verspreiden en daarmee krijgen de plannen steeds 
vastere vorm. Deze week komt Brammetje Baas uit en misschien kunnen we 
hem voor onze vakantie nog even gaan bekijken. 

 
Vakantiewens 
Namens het volledige Fanfareteam, dat dus met de extra medewerkers voor de Jeugdfilm 
weer wat groter is geworden, wensen we u een fijne tijd. Probeert u allen tenminste zo fit 
weer aan de start van het nieuwe seizoen te verschijnen als we donderdag afscheid van 
elkaar hebben genomen. Een heel fijne tijd gewenst. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     26 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/

