
  

Nieuws uit het donker 302 

Het leek er op dat we het, vlak voor de voorstelling, op een akkoordje hadden 
gegooid met kabelaar Caiway: diens tv-doorgifte viel in storing om een uur of half 8. 
Maar óf u zat nog lekker buiten en had dat niet in de gaten óf u werd met een andere 
oorzaak tegengehouden om naar het filmtheater te snellen. Kortom: het was niet zo 
druk bij Oslo… Met een publieksscore van 7,43 hadden de thuisblijvers ongelijk. 
 
Gezien 

Zoals al eerder gezegd: zo nu en dan doen we ook een jeugdfilm. ParaNorman 
is een horrorfilm voor jongeren. Erg mooi gemaakte animatie (natuurlijk, 
anders kom je er in deze tijd echt niet meer mee weg) lekker absurd, veel 
spoken, humor met een knipoog voor oudere kijkers en soms flink spektakel 
met herrie. Voorlopig staat de film voor zondag 21 oktober op de Jeugdfilm-
agenda. Norman wordt thuis en op school niet begrepen omdat hij spoken ziet 
én er zelfs mee kan praten. Het komt natuurlijk goed als hij het dorp redt. 

 
Geboekt 
Omdat we binnenkort weer een nieuwe folder moeten samenstellen, zo snel 
gaat het, is het gaatje op 6 september opgevuld met Tous ensemble. In deze 
Franse komedie gaan vijf al wat oudere vrienden samenwonen om te 
voorkomen in een bejaardenhuis terecht te komen. Voor de klussen huren ze 
een jongeman in. Met een sterrencast met Jane Fonda, Geraldine Chaplin, 
Daniel Brühl (het Duitse talenwonder spreekt ook al Frans). 
 
De film van donderdag 23 augustus: Happy Happy   20.15 uur 
Hoewel ook de originele titel Sykt lykkelig (= Waanzinnig blij) cynisch is bedoeld is er toch 
sprake van een komisch drama en die maken ze dus óók in Noorwegen. We vinden het wel 
leuk, dat de film in een sneeuwlandschap sp eelt en er zelfs een kerstscene in voorkomt. 
 

Ook al heeft haar man niet zo veel belangstelling voor haar, 
dat maakt Kaja, als eeuwige optimist, niet zo veel uit. Maar 
als de nieuwe buren het perfecte stel lijken te zijn, gaat zij 
daar toch wat anders over denken. Die nieuwe buren lijken 
alles allemaal en helemaal voor elkaar te hebben: ze zijn 
succesvol, knap, ze zingen in een koor en hebben zelfs een 
kind geadopteerd uit Ethiopië. Dat doet bij Kaja een nieuwe 
wereld opengaan. Waardoor die van haar eigenlijk compleet 
op zijn kop komt te staan. 

 
“Deze Noorse tragikomedie moet het hebben van goede acteerprestaties en een sterk script. 
Dat laatste zorgt voor onverwachte wendingen, vileine humor en geloofwaardige karakters. 
Bovendien is het een eerlijk script, dat personages en publiek niet spaart." (Cinemagazine) 
 
“Samen met het slimme script en de goede cast maakt dat van Happy Happy alsnog een 
frisse wind tussen alle clichématige relatiekomedies. Ook de afloop is niet bepaald 
Hollywood te noemen, maar trouw aan zijn titel is het er wel één waar alle personages 
uiteindelijk het gelukkigst van worden.” (Filmtotaal.nl) 
 
Noorwegen 2010. Regie: Anne Sewitsky. Duur: 85’. Met: Agnes Kittelsen, Maibritt Saerens, 

Joachim Rafaelsen, Henrik Rafaelsen e.a. De film wordt met pauze vertoond.  

 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     21 augustus 2012. 
 

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



  

 
Filmtheater Fanfare         De Reiskoffer   
Pagnevaartweg 109           Golden Tulip De Reiskoffer  
4731 AC Oudenbosch           Pastoor van Breugelstraat 45  
Wilfried van Dongen (0165 313312)         4744 AA  Bosschenhoofd  
Dian en Ad Uijtdewilligen (0165 314503)         t. 0165 316 310    

 
Oudenbosch, 21 augustus 2012. 

 
Beste film- en eetliefhebber, 
 
Dat wordt dus de zesde ‘Filmzondag’ op zondag 7 oktober. In een bijzondere 
samenwerking organiseren Golden Tulip hotel De Reiskoffer in Bosschenhoofd en 
Filmtheater Fanfare uit Oudenbosch deze dag waarbij filmkijken en lekker eten worden 
gecombineerd in een totaalarrangement. De Reiskoffer zal met, nu wat ouderwetse, maar 
niet minder effectieve 35mm-filmprojector worden uitgerust en de komedie Comme in Chef 
wordt gevolgen door een heerlijke brunch . 
  
Programma van zondag 7 oktober:  
11.45 uur Ontvangst met koffie of thee 

12.15 uur Filmvertoning Comme un Chef    84’ 
14.00 uur Brunch verzorgd door De Reiskoffer, 

inclusief 2 glazen wijn, bier of fris 
15.00 uur Koffie of thee 
15.30 uur Heenzending 
 
Schrijf in voor deze bijzondere dag door: 
- een mailtje te sturen met de benodigde gegevens naar 
aanmelden@filmtheaterfanfare.nl   of 
- inlevering van onderstaande strook bij een van de voorstellingen van Filmtheater Fanfare  
én 

het benodigde bedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk op 1 oktober over te maken op de 
rekening van Filmtheater Fanfare in Oudenbosch (bankrekeningnummer: 115106146) met 
vermelding van “Filmzondag”, uw postcode en huisnummer. 
- U krijgt van ons een bevestiging (liefst per email) als uw betaling binnen is en uw 
inschrijving dus definitief is.  
- Vrienden van… (moeten op hetzelfde adres wonen!) hebben tot en met donderdag 6 
september voorrang bij de inschrijving. Maar altijd geldt, dat de volgorde van binnen-
komst van de betaling de volgorde van inschrijving is. 
 

Als u samen aan een 6- of 8-persoonstafel wilt zitten, geeft u dat dan even aan of levert u de 
aanmeldingen gezamenlijk in. 
 

We rekenen weer op een geslaagd evenement! 
Namens Filmtheater Fanfare : Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Naam: ……………………………………………Evt. emailadres:…………………………………... 
 

Straat: ………………………… Pc/Plaats: ……………….……...………Tel:...........……………… 
 

Aantal personen normale all-in prijs:   …….. x  € 38,-  =  € ………….. 
Aantal personen met Fanfarepas:     ……..  x  € 34,-   =  € ………….. 
Aantal Vrienden van….:      ……..  x  € 31,-   =  € ………….. 
 
Handtekening:        

mailto:aanmelden@filmtheaterfanfare.nl

