
  

Nieuws uit het donker 306 
Nooit zal de nieuwsbrief langer zijn dan 2 pagina’s. We hebben de lettergrootte lang geleden 
al op 11 gezet en daar moet het dan maar mee. Toch moet er zo nu en dan wat blijven 
liggen. Dat leest u dan een week later alsnog. 
 
Twee vertoningen 
Het minifestivalletje met verfilmde literatuur werd geopend met On the road. Wel een lange 
film maar over het algemeen werd dat niet als probleem gezien, al was de score van 7,27 
niet erg hoog. De waardering voor Brammetje Baas (we hadden het iets drukker verwacht, 
maar we hebben wat op te bouwen) was een 9,4. We hebben die toch maar uitgerekend. En 
voor de volledigheid: die van Madagascar was een 9,6. Uitsluitend vieren en vijven; we 
hadden  zeer tevreden kinderen en daarmee waarschijnlijk even gelukkige ouders. 
 
On the road 
Wanneer u die film miste: woensdag (morgen) wordt de film ook nog voor Markland-
leerlingen vertoond. Lezers van onze nieuwsbrief zijn eveneens welkom voor €4,-. 
 
Koffie- of thee-complet 
De laatste completjes gaan er donderdag uit: voor 50 cent extra heeft u bij uw koffie of thee 
een lekker zoet schoteltje. Op = op. 
 
Cursus Filmanalyse 

De folder ligt al een paar weken op onze kassatafel: Chassé-cinema organiseert 
een cursus filmanalyse: 4 avonden theorie (de eerste is vanavond, aanvang 
steeds 19.30 uur) en 4 avonden praktijk. 4 films (Bin-jip, Funny games, Million 
dollar baby en The third man) worden geanalyseerd. Totale kosten: €80,-. Jan 
Salden is de docent en onze trouwe bezoekers kennen hem wel. Misschien kunt 
u ook later nog instappen. 

 
FbtS 

Ook die aankondiging schoot er vorige week bij in: het 14e 
Vlissingse Film by the Sea is afgelopen vrijdag van start gegaan. 
Prins Willem Alexander was aanwezig bij de vertoning van de 
openingsfilm Beasts of the southern wild waar hoog over werd 
opgegeven, maar die van ons toch maar 3 sterren kreeg. We 
geven u de titels die we dít weekend zagen en die 4 of meer 
sterren krijgen. Luxe, maar zo hoog was de kwaliteit. 

 

Présumé coupable    ***** 
A perdre la raison   ****½  
Company Orheim   ****½  
Detachment   **** 
In de volgende nieuwsbrief praten we u bij over het tweede weekend. 
Meestal is dat tweede weekend níet zo druk als het eerste en draaien 
er (tóch) méér titels. Reist u dus gerust af. Reserveren kan hier. 
Toegangsprijs: €9,-, transactiekosten per bestelling: €1,-. Een 
tienrittenkaart kost €75,- en daar zit nog een wedstrijd aan vast. FbtS 
speelt zich ook af in Terneuzen waar het festival de 19e begint. 
 
Publieksenquête 

Behalve veel aandacht aan literatuurverfilmingen heeft het 
festival dit jaar ook veel kleinere thema’s. Aan eten in en 
buiten de film wordt aandacht besteed, er zijn filmcolleges en 

workshops en nog veel meer. Ook Film by the sea laat het publiek de mening inscheuren. 
Op dit moment staat Company Orheim bovenaan met 4,53 uit 5. Simon (over enkele weken 
bij Fanfare) staat op 2 met 4,41, maar die stand is nu nog maar heel voorlopig natuurlijk. 

http://www.filmbythesea.nl/programma.aspx


  

 
 
Geboekt 
Omdat dat vaak tussendoor gaat en er soms weer wat 
moet wijzigen omdat aan deze of gene zijde van het 
proces iets niet lukt, weten we niet zeker of we deze 
titels al aan u doorgegeven hebben; anders maar 
dubbel: 
do   8/11 Barbaba (Petzold)    
do 15/11 The angel’s share (Loach)   
en de Jeugdilms: 
zo 25/11 De club van Sinterklaas & Het geheim van de speelgoeddokter (Boer)  
zo   9/12 Mees Kees (Bredero)   
De laatste kinderfilm is naar de boeken van Mirjam Oldenhave en een interview met de 
regisseur en enkele spelers is hier te vinden. 
 
MrMovie-App 
Met de opkomst van de smartphones en tablets zijn daar ook veel applets voor 
gemaakt. Als u zo’n apparaat niet heeft, kunt u dit stukje gerust overslaan. Het 
MrMovie-team heeft ook een applet gemaakt en die ziet er prima uit. Eventueel 
gebruik makend van je locatie wordt het volledige filmprogramma in de buurt opgegeven. (Bij 
de locatie Oudenbosch krijg je ook de agenda van Roosendaal en Etten-Leur vermeld.) Ook 
is snel een trailer van de betreffende films te bekijken. Natuurlijk staan de gegevens van uw 
filmtheater om de hoek er bij en zelfs een routebeschrijving kunt u vinden. Meer info hier, 
maar gaat u gerust meteen naar de App-store, of Google play voor de Android-versie. 
 
De film van donderdag 20 september: Extremely loud & incredibly close 20.15 uur 

In de Haldebergse Cultuurmaand vertoont uw filmtheater, op instigatie van 
wethouder Jan Paantjens, vier verfilmingen van boeken uit de wereldliteratuur: 
On the road, Extremely loud & incredibly close, Wuthering Heights en Simon.  

 
Oskar Schell van 11 is een bijzonder kind: hij is een amateur-uitvinder, 
Francofiel en pacifist. Zijn vader is omgekomen in het World Trade 
Center op 9/11. Als Oskar een bijzondere sleutel van zijn vader vindt, 
gaat hij op zoek naar het passende slot. Bij die zoektocht door vijf 
wijken van New York City ontmoet hij telkens weer andere, bijzondere 
mensen die op hun eigen manier proberen te overleven.  
 

Van Stephen Daldry vertoonden we al zijn eerdere films: Billy Elliot, 
The reader en The hours. Zijn nieuwste is gebaseerd op de enorme 
best-seller van Jonathan Safran Foer. Velen zijn er zeer van onder de 
indruk en vragen zich af of het boek net zo mooi in film is omgezet. 

 

“Daldry treft op het emotionele vlak dikwijls de juiste toon, zonder te verzanden in vals 
sentiment. Het schrijf- en acteerwerk in afzonderlijke scènes is vaak schitterend.” (Filmtotaal) 
 
"Stephen Daldry heeft Foers bestseller op een waardige en fraaie manier verfilmd. Of het 
ook recht doet aan de gevoelens van de nabestaanden, kunnen alleen zij beoordelen." (De 
Telegraaf) 
 
V.S. 2011. Regie: Stephen Daldry. Duur: 129’. Met Tom Hanks, Sandra Bullock, John 
Goodman, James Gandolfini e.a. De film wordt vanwege z’n lengte met pauze vertoond. 
vertoond. 
 
Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     18 september 2012. 
 

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

http://www.youtube.com/watch?v=eI9FYD8q5bE
http://app.mrmovie.nl/

