
  

 
Nieuws uit het donker 310 
Natuurlijk vroegen we ons tevoren af hoe onze gasten zouden reageren op een film als 
Meek’s cutoff. Ruim tachtig waren er bij de film, waarin volgens sommige gasten weinig 
gebeurde en weer andere vonden de film gedurfd gemaakt. Het open einde zorgde hier en 
daar voor een teleurstelling. Met een 6,26 is Meek’s cutoff net niet op de laatste plaats 
geëindigd. 
 
 
Herfstvakantie 
Door het kinderfilmfeest in de herfstvakantie kan deze brief nauwelijks uit meer 
bestaan dan een overzicht van de titels die vertoond zullen worden, soms voorzien 
van wat extra informatie. Voor ieder wat wils; dat is wel duidelijk. Als u het gevoel 
heeft dat de volwassenen even een stapje opzij moeten doen, dan klopt dat dus. 
Maar ook uw programmering loopt gewoon door én het zij stapje is maar tijdelijk. 
 
Nog even de filmzondag dan. Vorige week was de nieuwsbrief al zo vol, dat er geen plaats 
meer was voor en paar impressiefoto’s. Nu dus wel. 

 
 
3000 
Afgelopen donderdag hebben we de 3000ste bezoeker van het Fanfarefilmjaar 2012 mogen 
verwelkomen. Gaan we dit jaar afsluiten met 4000 of meer bezoekers? 
 
 
De peuterfilm van donderdag 18 oktober: Kikker en z’n vriendjes  11.00 uur 

Deze bijzondere filmvoorstelling voor kinderen van 2 t/m 4 jaar(!) vindt 
plaats onder auspiciën van het bkkc (Brabantse Kenniscentrum voor Kunst 
en Cultuur) en is onderdeel van het Kinderfilmfeest in de Herfstvakantie. 

11.00 uur Een half uurtje korte filmpjes over Kikker 
11.25 uur pauze met een knutselactiviteit 
11.50 uur Nog enkele filmpjes met Kikker 
 
 
De kleuterfilm van donderdag 18 oktober: Lotte en de maansteen  14.00 uur 

Lotte is een vrolijk meisjeshondje en ze leeft in een stadje bij de zee. Als ze 
’s nachts naar de maan kijkt vraagt ze zich telkens af wie daar toch wonen. 
Al snel komt ze erachter wanneer ze bezoek krijgt van twee kleine figuren 
die de maansteen willen ‘stelen’. Deze en andere maanstenen blijken over 
magische krachten te beschikken. Vastbesloten om het mysterie uit te 
pluizen, gaat ze samen met haar doldwaze oom op een avontuurlijke 
expeditie. Het wordt een race tegen de klok want alle stenen moeten terug 
zijn voor de maan nog één keer ondergaat. 

Estland 2012. Regie: Heiki Ernits en Janno Poldma. Duur: 75’. Nederlands ingesproken 
animatiefilm. Ons leefijdsadvies: vanaf 4 jaar. De film wordt met pauze vertoond. 
 
 



  

 
De film van donderdag 18 oktober: Take this watlz    20.15 uur 

Al heel snel in het verhaal voel je als kijker dat er wat mis dreigt te gaan. 
Margot en haar man Lou, die voortdurend kip bereidt om zijn kookboeken uit 
te testen, hebben het misschien té goed met elkaar of beter: te gemakkelijk. 
Totdat Daniel hun nieuwe buurman (bij toeval zitten ze naast elkaar in het 
vliegtuig) zich meldt en Margot aanvankelijk niet eens begrijpt wat haar 
overkomt: er slaat een vonk over. Daniel doet er niet eens zo veel voor, maar 
Margot kan zich nauwelijks inhouden. De kijker kan dan nog maar moeilijk 
met haar meevoelen… 

 
“Het is misschien nog te vroeg om te zeggen of dat Sarah Polley's signatuur is, maar net als 
Away from her valt Take this waltz op door zijn warme toon. In Polley's films zijn twijfel en 
afscheid geen reden voor geëxalteerd drama.” (de Filmkrant) 
 
“Alles wat Polley voor ogen had, is haar gelukt. Take this waltz is een emotionele 
filmervaring die je dwingt je eigen relatie onder de loep te nemen. Het resultaat daarvan zal 
ook de interpretatie van het einde van de film beïnvloeden." (MovieScene) 
 
Canada 2011. Regie: Sarah Polley. Duur: 116’. Met: Michelle Williams, Seth Rogen, Luke 
Kirby e.a. De film wordt met pauze vertoond. 
 
 
De Jeugdfilm van zondag 21 oktober: Paranorman    14.00 uur 

Het leek ons heel bijzonder: een horrorfilm voor kinderen! We zijn dus 
meteen gaan kijken en hadden veel plezier, al was zo nu en dan lekker 
spannend en eng bij de animatiefilm Paranorman. 
 
Norman is geen gewone jongen en hij woont ook niet in een gewone stad, 
waar lang geleden een heks zou zijn veroordeeld en het sindsdien spookt. 
De inwoners zelf denken dat zijn verhaal wel leuk is voor de toeristen, 
maar als er allerlei gekke dingen gaan gebeuren en er zelfs zombies 
verschijnen…  

 
Als blijkt dat Norman met die doden kan praten, duurt het echt nog wel even, voor de andere 
bewoners willen geloven, dat Norman de oplossing kan bieden. 
 
N.B. Je moet natuurlijk wel een beetje stoer zijn voor de film en niet wakker gaan liggen van 
dit spokenverhaal! 
 
Verenigde Staten 2012. Regie: Chris Butler en Sam Fell. Duur: 93’. Nederlands ingesproken 
door: Gijs Eggenkamp, Xavier Werner, Terence Schreurs,  Peter Blok, Willeke van 
Ammelrooy  e.a. Ons leeftijdsadvies: vanaf 9 jaar. 
 

Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     16 oktober 2012. 
 

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


