
 

Mrs. Henderson Pre-
sents
Stephen Frears
donderdag 30 maart 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Stephen Frears brak door met My Beautiful Laund-
rette. Bijna al zijn films (The Snapper, High Fidelity, 
The Grifters) hebben we naar Oudenbosch gehaald; 
we zijn een beetje fan van de regisseur. Misschien is 
dat omdat die films je raken, zonder daarbij te ver te 
gaan. Bij Mrs. Henderson is het niet anders. Daar-
naast ziet het er allemaal erg goed uit: prachtige 
kleuren en voortreffelijk acteerwerk.

Laura Henderson wordt weduwe, maar gaat daar 
mede vanwege de enorme erfenis niet zo erg onder 
gebukt. Zij sluit zich dan ook niet aan bij haar lotge-
noten, die hoppen van teaparty naar weldadigheids-
feestje. Ze koopt het voor de sloop bestemde Wind-
mill Theatre in de Londense wijk Soho en kiest de 
opvallende en net zo eigenwijze Vivian Van Dam als 
zakenleider. Die dubbele eigenwijsheid botst natuur-

lijk en wanneer 
Van Dam ervan 
overtuigd is dat 
alleen schaars 
geklede dames 
het theater kun-
nen redden….

Judi Dench(71) 
kreeg voor haar 

rol van Laura Henderson een Oscarnominatie 2006, 
maar moest Reese Witherspoon (in Walk the Line, 
volgende week te zien) vóór laten gaan. Zij was eer-
der te zien in o.a. Shakespeare in Love, Die Another 
Day en Pride & Prejudice. Zoals altijd is nog veel 
meer informatie over de film te vinden op www.ci-
nema.nl.

Groot-Brittannië 2005. Regie: Stephen Frears. Duur: 
103’. Met behalve Judi Dench ook Bob Hoskins, Kelly 
Reilly, Will Young. De film wordt met pauze vertoond.

Walk the Line
Gurinder Chadha 
donderdag 6 april 20.15 uur
toegang: €6,50, met pas: €5,-

Biopics worden ze genoemd: films die gaan over het 
leven van al dan niet beroemde wereldburgers. Door 
het beroemd (geweest) zijn hebben ze veel beleefd, 
maar ook lijkt het erop, dat ze veel te overwinnen 
hebben gehad vóór de beroemdheid een feit werd.

Johnny Cash, de beroemde rockzanger, is in 2003 
overleden. We weten dat misschien wel duizenden 
hun eerste danslespasjes bij een Oudenbossche 
dansschool heb-
ben gezet op Ring 
of fire. De eerste 
les met een veel 
te langzaam af-
gestelde pick-up, 
later op volle snel-
heid. Cash’ opzien-
barende optreden 
voor de gevange-
nen van San Quen-
tin is de hele we-
reld overgegaan 
en de cd van dat concert was een groot succes.

Cash heeft opgetreden met onder anderen Jerry Lee 
Lewis en Elvis Presley en van die optredens wordt in 
de film ook verslag gedaan. Met de verschijning van 
de lookalikes wordt een stukje geschiedenis van de 
rock-‘n-roll beschreven. 
Joaquin Phoenix (Johnny Cash) en Reese Wither-
spoon (als June Carter) zingen de nummers zelf en dat 
doen ze bijzonder verdienstelijk. Wellicht mede daar-
om kreeg zíj een Oscar voor haar hoofdrol. Híj moest 
Philip Seymour Hoffman in Capote voor laten gaan. 

V.S. 2005. Regie en scenario: James Mangold. Duur: 
135’. Met: Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, 
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Wat een eerste Utopia-
seizoen!
* Met deze folder ronden we het eerste seizoen in de Utopiazaal af. Grote 
tevredenheid overheerst de toch niet té voorbarige terugblik.

* Speciaal aan het eind van het seizoen zijn natuurlijk de voorpremière 
van Neon bull op 7 juli (de film komt op 28 juli uit) en de ‘slotfilm’ een week 
later. Na de projectie daarvan is er de gebruikelijk nazit met een hapje en 
een drankje.

* Maar eerst hebben we samen nog een mooi programma af te werken 
en laat u dus vooral niet tegenhouden om regelmatig langs te komen in 
de Utopiazaal.

We zien u graag!
Wilfried van Dongen, Dian en Ad Uijtdewilligen.

Neon bull
voorpremière voor 
Nederland

Gabriel Mascaro 
donderdag 7 juli 20.15 uur
zonder pauze

Met de film van volgende week 
zijn we aan het eind van onze 
reeks van betere titels van het 
IFFR van dit jaar. In totaal zullen 
bij Fanfare 10 titels uit dat festival 
te zien zijn (geweest). Ook Neon 
bull behoorde tot onze toppers en 
met dank aan Cinemien kan die 
film in voorpremière voor Neder-
land worden vertoond, want hij 
komt pas op 28 juli uit.

Het is een heel bijzonder wereldje 
waarmee we in Neon bull kennis 
maken: dat van een rondtrek-
kend ‘rodeocircus’ van stieren en 

paarden ergens in de binnenlan-
den van Brazilië. Eigenlijk heeft 
Iremar een stoere en ruige baan, 
maar achter die façade schuilt 
ook een eenzaamheid, vooral 
omdat Iremar ervan droomt om 

kledingontwerper te worden.   

Als kijker denk je regelmatig met 
een documentaire te maken te 
hebben om dan even later weer 
vanzelf het fascinerende verhaal 
ingetrokken te worden.

“In een unieke mix van sociaal re-
alisme, impressionistische beel-
den en zinderende erotiek geeft 
Neon bull een vernieuwende 
blik op het machismo van Latijns 
Amerika.” (persmap)

Brazilië 2015. Regie: Gabriel Mas-
caro. Duur: 101’. Met: Juliano 
Cazarré, Maeve Jinkings, Aline 
Santana, Carlos Pessoa e.a.

The idol
Hany Abu-Assad 
donderdag 14 juli 20.15 uur
zonder pauze maar mét nazit

Met The idol kozen we voor een 
sfeervolle en hoopvolle, op waar-
heid gebaseerde slotfilm, die ons 
op een fijne manier de zomerstop 
in gaat sturen.

Muziek is voor Mohammed Assaf 
al van kinds af aan haast een eer-
ste levensbehoefte. Samen met 
zijn zusje verzorgt hij de muziek 
bij huwelijksfeesten en nu op zijn 
25e wil hij meedoen aan de ‘Arab 
Idol’ van 2013. Maar als inwoner 
van de Gazastrook ligt deelname 

bepaald niet eenvoudig, vooral 
vanwege de lastige en gevaarlij-
ke reis naar Egypte, die hij zonder 
paspoort stiekem zal moeten on-
dernemen. Zijn doorzettingsver-
mogen kan hem misschien wel de 
mogelijkheid bieden om Palestina 
voor even op een positieve ma-
nier op de wereldkaart te zetten.

Van de regisseur waren ook Pa-
radise now (8,11) en Omar (7,86) 
bij Fanfare te zien.

Palestina 2015. Regie: Hany Abu-
Assad. Duur: 100’. Met: Tawfeek 
Barhom, Mohammed Assaf, Kais 
Attalah e.a.

We nodigen u na de film uit voor 
een hapje en een drankje om sa-
men te toasten op een succesvol 
seizoen. Onder enig voorbehoud 
gaat een nieuw seizoen van start 
op donderdag 25 augustus.
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The jungle 
book
Jon Favreau 
donderdag 2 juni 20.15 uur
met pauze

De Disney-studio’s zijn natuurlijk 
vooral bekend om de kinder- en 
familiefilms. Maar met The jungle 
book (Kijkwijzer: 12+) richtten zij 
zich ook op volwassen filmliefheb-
bers. Die hebben dat massaal be-
grepen, want (ook) in Nederland 
staat de film regelmatig bovenaan 
de lijst van bestbezochte films. Een 
ander opvallend feit is dat alleen 
Mogly, een innemende rol van de-
butant Neel Seth, echt gespeeld is, 

maar dat de rest met computers is 
geanimeerd.

Het oorspronkelijke boek van Jo-
seph Rudyard Kipling (1865 – 1936) 
werd al vaak verfilmd, soms in live 
action maar meestal als animatie-
film. Deze voorlopig laatste verfil-
ming in een mix dus.



  

Mowgli is een mensenjong dat 
opgegroeid is in een wolvenroe-
del, maar hij voelt zich in de jungle 
steeds minder thuis. In het gezel-
schap van de panter Bagheera en 
de vrolijke beer Baloo ontmoet hij 
bij zijn zoektocht naar de buiten-
wereld én zichzelf allerlei andere 

junglebewoners die niet altijd het 
beste met hem voorhebben. 

Vele bekende acteurs en actrices 
leenden hun stem voor deze op-
vallende film.

“The jungle book is een visueel 
hoogstandje dat zich in schoon-
heid, vakkundigheid en impact 
kan meten met baanbrekende 
films als Avatar en Life of Pi (8,75 
Red.). Niet alleen de dieren, maar 
de complete jungle werd tot in 
detail nagebootst met de meest 
recente computertechnologieën, 
met een verbluffend resultaat.” 
(Cinemagazine)

Verenigde Staten 2016. Regie: 
Jon Favreau. Duur: 105’. Met 
Neel Sethi en de stemmen van: 
Bill Murray, Scarlett Johansson, 
Christopher Walken, Idris Elba 
en meer.

Der Staat 
gegen 
Fritz Bauer
Lars Kraume 
donderdag 9 juni 20.15 uur
zonder pauze

Dat na de Tweede Wereldoorlog 
veel werd gedaan om de kopstuk-
ken van Nazi-Duitsland terecht 
te stellen is wel bekend, maar 
hoe dat in z’n werk ging en welke 
tegenstand procureur-generaal 
Fritz Bauer van binnenuit onder-
vond wordt duidelijk in Der Staat 
gegen… In 1957 blijkt zelfs (al 
dan niet vermeende) homoseksu-
aliteit een forse drempel voor de 
voortgang van het proces, omdat 
een oude wet uit de Nazitijd nog 
steeds van kracht blijkt. De zoek-
tocht naar Adolf Eichmann in sa-
menwerking met de Israëlische 
Mossad, ook al een zwaar be-
twiste actie, berust op waarheid.

“Schrijver-regisseur Lars Kraume 
en coscenarist Olivier Guez zijn 
eerder geïnteresseerd in de cru-
ciale, tot op heden weinig bena-
drukte rol die Bauer in Eichmanns 
arrestatie speelde. Om Bauers 

drijfveren gaat het ook, om zijn 
homoseksualiteit en om de ver-
lammende sfeer van paranoia 
waarin hij zijn werk moet doen.” 
(de Volkskant)

Duitsland 2015. Regie: Lars 
Kraume. Duur: 105’. Met: Burg-
hart Klaußner, Ronald Zehrfeld, 
Sebastian Blomberg, Jörg Schüt-
tauf e.a.

Truman
Cesc Gay 
donderdag 16 juni 20.15 uur
met pauze

Hoewel de titel van de film ver-
wijst naar de hond van het hoofd-
personage Julián is die eigenlijk 
maar de katalysator van het ver-
haal. Julián is acteur en terminaal 
ziek en hij bereidt samen met zijn 
vriend Tomás, die speciaal daar-
voor een paar dagen uit Canada is 
overgekomen, zijn afscheid voor. 
Juiáns grootste probleem is zijn 
hond die hij niet zomaar overal 
achter wil laten. Onder het mom 
van het zoeken naar een oplos-
sing zullen de vrienden vier on-
vergetelijke dagen beleven.

“Dit intieme en humoristische 
portret met Ricardo Darín (El se-
creto de sus ojos) en Javier Cá-
mara (Sex and Lucia, Hable con 
ella) in de hoofdrollen, vertelt het 
verhaal van een vriendschap tus-
sen twee verschillende karakters 
en de moed die nodig is om de 
dood te accepteren.” (persmap)

“Het smaakvol komische Tru-

man gaat misschien vooral over 
de manier waarop mannen hun 
gevoelens tonen. De twee hoofd-
rolspelers zijn uitstekend gecast 
en wekken de band tussen de 
twee mannen mooi tot leven.” (de 
Volkskrant)

Spanje 2015. Regie: Cesc Gay. 
Duur: 108’. Met: Javier Cámara, 
Ricardo Darin, Dolores Fonzi, 
hond Troilo e.a.

Love & 
friendship
Whit Stillman 
donderdag 23 juni mei 20.15 uur
met pauze
Waren er nog nietverfilmde wer-
ken van Jane Austen? Er bestond 

inderdaad een tot voor kort niet 
eerder opgevallen novelle in brief-
vorm ‘Lady Susan’ en regisseur 
John Crowley heeft daar een fris, 
vlot en modern, maar oer-Brits 
liefdesdrama van gemaakt.

De knappe weduwe Susan Ver-
non, haar schoonzus en haar 
Amerikaanse vriendin Alicia bera-
men samen de nodige plannen om 
voor zichzelf en haar dochter een 
passende echtgenoot te vinden. 
Daar trappen de beoogde kandi-
daten niet altijd even gemakkelijk 
in of blijken zij belangstelling te 
hebben voor een ándere kandi-
daat…

“Een vileine, uptempo kostuum-
film waar het plezier van afspat.” 
(IFFR 2016)

Genomineerd voor de VPRO Big 
Screen Award.

Ierland 2016. Regie: Whit Stillman. 
Duur: 94’. Met: Kate Beckinsale, 
Chloë Sevigny, Xavier Samuel 
e.v.a.

Men & 
chicken
Anders Thomas Jensen  
donderdag 30 juni 20.15 uur
zonder pauze

Regelmatig steken we de loftrom-
pet over de betere Deense drama-
film of thriller. Met Men & chicken 
bewijst regisseur Jensen dat hij 
ook wel raad weet met een, nogal 
absurdistisch, komisch drama. 

Natuurlijk zien we een aantal van 
de beste Deense acteurs terug, al 
zijn ze soms maar moeilijk herken-
baar, en is goed te merken dat zij 
met veel plezier hebben meege-
werkt aan de film.

Na het overlijden van hun vader 
komen de broers Elias en Gabriel 
weer bij elkaar. Dat ze zo compleet 
verschillend zijn zal wel komen 
doordat ze – daar kwamen ze nog 
maar pas achter – zijn geadop-
teerd. Op het afgelegen eiland Ork 
gaan ze op zoek naar hun biologi-
sche vader en daar ontdekken zij 
behalve een aantal excentrieke-
lingen ook de waarheid over zich-
zelf en hun op z’n zachtst gezegd 
merkwaardige familie.

“Absurdistischer dan dit wordt 
cinema bijna niet, maar Jensen 
houdt je bij de les door zijn ge-
loofwaardige excentriekelingen 
gevoel en een hart mee te geven. 
Men & chicken haalt het qua 
scherpe maatschappijkritiek niet 
bij Adams Apples maar is heerlijk 
onconventioneel en lekker raar.” 
(FilmTotaal)

Denemarken 2015. Regie: Anders 
Thomas Jensen . Duur: 104’. Met: 
David Dencik, Mads Mikkelsen, 
Nikolaj Lie Kaas, Søren Malling 
e.a.
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