
  

Nieuws uit het donker 462 
Het is een beetje flauw om te zeggen dat Youth met 7,89 bovenaan staat in de Fanfarepoll, 
het was de eerste film van 2016 waarin we weer opnieuw beginnen met tellen, maar de 
score is natuurlijk wel een mooi richtpunt voor de (nog ongeveer 50) in dit jaar te verwachten 
films. De meningen over Youth waren overigens erg verdeeld. Enkele reacties: “het viel 
tegen” en “ik zou hem nog wel een keer willen zien”. 
 
Maar wat een jaar 3 

In aanvulling op de terugblik in de nieuwsbrief van vorige week nóg een paar 
wetenswaardigheden uit 2015: 
- Fanfare werkt graag samen met andere instellingen en stichtingen: de 
vertoning van Erbarme Dich, organiseerden we in samenwerking met de 

stichting Matthäus Passion Oudenbosch. 
- Fanfare nam met veel plezier deel aan de grootste Nederlandse filmpremière ooit, die van 
Bloed, zweet en tranen;  
- er was de eerste korte film van een Oudenbossche(!) regisseur te zien: De heilige maagd 
van Randa Nassar, die ook bij de voorstelling aanwezig was;  
- en bij de vertoning van Mustang waren de meiden van R4WR aanwezig. 
 
Broeder Arnold 
Aan het eind van het vorige jaar is een trouwe Fanfare-aanhanger: 
broeder Arnold op een gezegend hoge leeftijd overleden. In het 
jaarverslag over 2014 schreven we er het volgende over: 
“Een bijzondere ‘Vriend van…’ verdient hier speciale aandacht. Hij kan 
de reis naar De Vossenberg lichamelijk niet meer aan, maar heeft voor 
de Fanfarefolder toch een speciaal plekje in zijn kamer in De Zellebergen ingeruimd. Trouw 
betaalt hij elk jaar de kosten van een Fanfarepas en daarom hebben we bij broeder Arnold 
Bosdriez persoonlijk een speciale ‘Vriend voor altijd’-pas afgegeven.” We gedenken een 
aardige en immer vriendelijke filmfan en – zoals gezegd – trouwe Fanfarevriend. 
 
Van Seymour 

Eind november werd bij de Filmzondag de documentaire Seymour, an 
introduction vertoond. Daaraan voorafgaand was er een pianorecital met 
muziek die in de film ook (meestal maar een deel natuurlijk) door 
Seymour Bernstein (op de foto met regisseur en acteur Ethan Hawke) 
werd gespeeld. Ad mailde de pianoleraar om de transcriptie (van James 

Friskin, naar is gebleken) van de intro van ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’, zoals Bernstein 
die tijdens de aftiteling van de film speelt. Hij kreeg eind december het volgende antwoord: 
 

“Dear Ad, 

               Thank you so much for your enthusiastic response to the documentary. Here is the beloved 

transcription your requested (scroll down for p. 2). Please play it, share it with your loved ones, and 

enjoy it. Warmest wishes to you,. 

               Seymour” 
 

Als u deze uitvoering ook wilt spelen, laat het ons weten, want dan mailen we u die. Wilt u 
‘Gottes Zeit…’ door Seymour zelf nog eens horen, klikt u dan hier. 
 
Geboekt1 

Eerder vertelden we al, dat de Fanfare-voorzitter Theo Hoebink en z’n 
vrouw Marja enkele maanden in Berlijn bivakkeerden. Daarvandaan liet hij 
al weten dat we Er ist wieder da gerust vast konden leggen. Dat hebben 
we gedaan voor 18 februari; Theo zal die avond de film ook kort inleiden. 
In Duitsland heeft de komische(!) film veel stof doen opwaaien en Theo 
kan daar ongetwijfeld meer over vertellen. Hitler duikt anno 2015 op op de 
plaats waar hij aan het eind van de Tweede Wereldoorlog om het leven 
kwam, ergens in de Duitse hoofdstad. Aan het eind van de film is het een 
ware eyeopener. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=idREATkJrnc


 
 
Geboekt2 

Ook het gaatje van 28 januari is opgevuld  en wel met Carol. Laat een 
prachtige vormgeving gerust aan Todd Haynes over en het acteerwerk aan 
Cate Blanchett en Rooney Mara, ook als het een bijna ongeloofwaardige 
lesbische relatie in de jaren ’50 van de vorige eeuw betreft. Kijk alvast hier 
voor een trailer op de Fanfaresite. “De makers kunnen zich opmaken voor 
een prijzenregen, want het zal zeker niet blijven bij de vijf Golden Globe-
nominaties die het superieure liefdesdrama vorige week kreeg: op naar de 
Oscars! (*****)” (Parool) 

 
Golden Globes 2016 
The Revenant van Alejandro González Iñárritu is de grote winnaar bij de uitreiking van de 
Golden Globes 2016. De film won de prijs voor beste dramafilm, beste regisseur en beste 
acteur (Leonardo DiCaprio). Carol was de grote verliezer, van de 5 nominaties kon er geen 
enkele worden verzilverd. 
 
Agenda 
do 14/1  Suffragette (Gavron)  
do 21/1  Les cowboys (Bidegain) 
do 28.1  Carol (Haynes) 
do   4/2  Publieke werken (Lürsen) 
do 11/2  Our little sister (Kore-Eda) 
do 18/2  Er ist wieder da (Wnendt) 
   Inleiding door Theo Hoebink 

Altijd onder voorbehoud van wijzigingen, 
verbeteringen en/of aanvullingen. De foto is uit 
Publieke werken. 
 
De film van donderdag 14 januari: Suffragettes     20.15 uur 

De Suffragettes waren de arbeidsters die er moeizaam achter 
kwamen, hoe moeilijk de strijd was om de rechten van vrouwen 
en mannen gelijk te krijgen. Na vele vreedzame protesten 
zonder enig succes werd het tijd voor een gewelddadiger strijd; 
er zat niets anders op. Daarbij zetten zij zo nodig alles op het 
spel: hun banen, hun gezinnen, hun kinderen en hun leven. 
 
“Het heeft honderd jaar geduurd vooraleer het verhaal over de 
vrouwen die begin vorige eeuw in de straten van Groot-
Brittannië vochten voor gelijke rechten, naar het witte doek  
werd gebracht. "Het typeert de filmindustrie: seksistisch ten 
voeten uit", zo trok Carey  
Mulligan onlangs van leer naar aanleiding van haar hoofdrol in 
Suffragette. (Film Fest Gent) 
 

"Suffragette geeft een fascinerend tijdsbeeld zonder in de historie te blijven hangen. Een stel 
goed gekozen actrices maakt het des te fijner om naar te kijken; slim om Hollywoodicoon 
Meryl Streep activiste Emmeline Pankhurst te laten spelen." (Trouw)  
 

"Mulligan is een innemende heldin, schakelend tussen 
kwetsbare twijfel en even kwetsbare vastberadenheid. 
Hoogtepunt in het scenario van Abi Morgan is de verklaring die 
Maud aflegt tegenover de liberale minister David Lloyd George." 
(de Filmkrant) 
 

Groot-Brittannië 2015. Regie: Sarah Gavron. Duur: 106’. Met Carey Mulligan, Helena 
Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-Marie Duff, Ben Wishshaw en Meryl Streep. De film 
wordt met pauze vertoond en hier vindt u een trailer. 
 

Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  12 januari 2016. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=530
http://www.film1.nl/people/147994-David-Wnendt.html
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=424

