
  

Nieuws uit het donker 303 
Dat is ons toch wel duidelijk: als u in een redelijk of groot aantal opkomt bij een film, doet dat  
ons toch meer goed, dan wanneer u maar bescheiden het filmtheater bezoekt. Happy Happy 
kreeg met 60 gasten ruim het dubbele van Oslo… al kreeg de film een maar iets betere 
score: 7,61 (tegen 7,43 vorige week). Deze week verwachten we nóg wat meer gasten. 
 
Filmbeurs 

De eerste filmbeurs na de vakantie was én boordevol én erg gezellig. 
Het bijpraten na een paar maanden uit elkaars zicht, het napraten over 
de films; stof genoeg. Samen zagen we 5 verschillende titels en enkele 
zouden we zelfs ongezien al willen boeken, omdat de collega’s er zo 
enthousiast over waren; The angel’s share bij voorbeeld, de nieuwe 
Ken Loach. Simon (Nederlandse uitbreng op 20 september) zal onze 
slotfilm van het film- en literatuurfestivalletje worden op 4 oktober. Erg 
mooi vormgegeven drama, gebaseerd op de roman ’Simon och ekarna’ 
(Simon en de eiken) van Marianne Fredriksson, waarvan wereldwijd 
meer dan 4 miljoen exemplaren werden verkocht en in Nederland een 
speciale filmuitgave uit zal worden uitgegeven. 

 
Gezien 
De openingsfilm van Berlijn Kuma heeft al een respectabele palmares. 
Bovendien een heel brede: van de publieksprijs van Berlijn tot de juryprijs van 
Salerno, De film komt op 6 september uit in Nederland en is een familiedrama 
waarbij, een in Turkije uitgehuwelijkt meisje, later in Wenen probeert er het 
beste van te maken, maar toch in grote problemen komt. Een indrukwekkende 
film van een debuterende Koerdisch-Oostenrijkse regisseur.  
 
NVVE 

Met enige schroom noteren we het bericht van de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde. In Tuschinski in Amsterdam vond eerder dit jaar een 
film- en documentairefestival plaats onder de titel ‘The end’. De organisatoren 
zetten dat initiatief voort met een website: www.thisistheend.nl, waarop 

inmiddels 81 films (waaronder Volcano) staan vermeld, waarvan er 38 online zijn te bekijken. 
We hebben er een gestart en dat werkte prima. 
 
Fanfare-agenda september 
Vooruitlopend op de nieuwe folder geven we de agenda van de nieuwe maand maar even 
volledig door. Een hele lijst met een aantal bijzondere activiteiten. Zie dus uit naar die nieuwe 
folder, die we volgende week uit laten gaan. 
zo   2/9 Jeugdfilm Madagascar 3 Op avontuur in Europa (Darnell) 14.00 
do   6/9 Tous ensemble (Robelin)      20.15 
Halderbergse Cultuurmaand: Opening vr. 7 september, sluiting za. 6 oktober 

zo   9/9 Pianomania Een dag met de piano in het middelpunt i.s.m. CvK Amadeus 
  Pianomania (Cibis en Franck)     13.00 
  Over Canto (Gieling)       15.30 
ma 10/9  The amazing spiderman (Webb) voor Markland College   19.30 
*Festival: Verfilmde literatuur 

do 13/9 *On the road (Salles)       20.15 
zo 16/9 Jeugdfilm Brammetje Baas (van der Heide)   14.00 
wo 19/9  *On the road (Salles) voor Markland College    19.30 
do 20/9 *Extremely loud & incredibly close (Daldry)    20.15 
do 27/9 *Wuthering heights (Arnold)      20.15 
  Vooraf: inleiding door Harry Peters 

zo 30/9 Jeugdfilm Ice Age 4 Continental drift (Thurmeier, Martino) 14.00 
 
 
 

http://www.thisistheend.nl/
http://www.film1.nl/people/105766-Mike-Thurmeier.html
http://www.film1.nl/people/112408-Steve-Martino.html


  

 
De film van donderdag 30 augustus: Volcano    20.15 uur 
Het blokje films uit Noord-Europa wordt afgesloten met een prachtig, voor een Europese 
Oscar genomineerd, stevig drama uit IJsland. Er komt met vulkaanas en bankenschulden 
meestal niet zo veel goed nieuws uit dat naar het schijnt prachtige land. Maar de films die ze 
er maken en die tot ons land doordringen zijn eigenlijk altijd goed. 

 
Volcano (originele titel: Erdfjall) boekte vele successen op 
filmfestivals over de hele wereld en dat wordt op een speciale 
blog allemaal nauwkeurig bijgehouden. Het verhaal gaat je soms 
dan ook door merg en been.  
 
Hannes is een stugge IJslander, die net met pensioen is gegaan 
en hij ziet de komende periode bepaald niet zitten. Zijn vrouw 
Anna moet het daarbij ontgelden en hun kinderen ergeren zich 
daar behoorlijk aan. Maar wanneer het echtpaar langzaam maar 
zeker begint te wennen aan de nieuwe situatie en de relatie zelfs 
weer toekomst lijkt te hebben, krijgt Anna een hersenbloeding, 
waardoor er maar een schim van haar overblijft. En dan eist 
Hannes de verzorging van zijn vrouw volledig op. 

 
Ook het prachtige IJslandse landschap speelt in de film een, zij het bescheiden rol. 
Volcano was de IJslandse inzending voor een Oscar voor beste buitenlandse film in 2011. 

 
IJsland 2011. Regie: Rúnar Rúnarsson. Duur: 99’. Met: Benedikt Erlingsson en Margrét 
Helga Jóhannsdóttir. De film wordt zonder pauze vertoond.  
 
De film van zondag 2 september: Madagascar 3 Op avontuur in Europa 14.00 uur 

Als een film een vervolg krijgt betekent dat niet altijd dat zo’n 
opvolger even goed is. Bij Madagascar heb je niks te vrezen: de 
makers zijn erg goed en ze besteden aan het maken van elke film 
heel veel tijd, moeite en geld. 
 

Weet je nog, en anders vertellen we dat wel even, dat Alex de 
Leeuw, Marty de Zebra, Gloria het Nijlpaard en Melman de Giraffe 
op weg zijn naar huis in New York? Ondergedoken in een circus, 
maar je snapt wel dat dat niet zo stilletjes gaat, reizen ze door heel 
Europa. Zo komen zij én wij veel bekende gebouwen tegen. Leuke 
bijles voor aardrijkskunde! 
 
Als je dat wilt, mag je natuurlijk best verkleed (als een van de 
dieren uit de film) naar Madagascar komen kijken. 

 
Verenigde Staten 2012. Regie: Eric Darnell. Duur: 93’. Nederlands ingesproken door: Hans 
Somers, Laura Vlasblom, Rogier Komproe, Fred Butter e.v.a. De film wordt met pauze 
vertoond. Ons leeftijdsadvies: alle leeftijden. Vertoning in 2D. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     28 augustus 2012. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: De Vossenberg (een locatie van 
het Markland College), Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch. 

http://volcanothemovie.blogspot.nl/

