
  

Nieuws uit het donker 487 
Met een brede glimlach verlieten de meeste gasten bij Men & Chicken afgelopen donderdag 
de filmzaal. Ze zagen de lol van de makers (en vertoners) wel zitten. Maar niet iedereen was 
het daarmee eens: er werden zelfs 2 eentjes en één tweetje genoteerd en dan kunnen de 13 
vijven proberen wat ze willen; de score komt dan niet meer boven 7,59 uit. Niet verkeerd. 
 
Affiches 

De najaarfilmfestivals laten van zich horen met de presentatie van hun 
nieuwe affiche van dit jaar; het NFF laat nog even op zich wachten. Dat van 
Film by the Sea (van 9 tot en met 18 september en dat van het Film Fest 
Gent (van 11 tot en met 21 oktober) geven we bij dezen even door.  
Beide festivals zullen door een Fanfaredelegatie worden bezocht 
om daardoor snel te kunnen zijn met boekingen van de (= ónze) 
toppers uit het programma. Vlissingen profileert zich gebruikelijk 
met verfilmde literatuur, Gent met muziek. Door op de foto’s te 

klikken gaat u naar de festivalsites, maar daar is, behalve het muziekprogramma 
van Gent, nog niet zo veel te vinden.  
N.B. Het NFF opent met De held, de verfilming van de gelijknamige thriller van 
Jessica Durlacher van regisseur Menno Meyjes. 
 
Noodverlichting 

Het was ons een ontzettende doorn in het oog: het valse licht dat de 
noodverlichtingsbordjes op het filmscherm uitstrooiden. Maar er waren 
nou eenmaal de wettelijke regels, die elders in het land niet altijd even 
stringent worden gehandhaafd hebben we geconstateerd, maar de school 
(en de Halderbergse brandweerverantwoordelijke) waren om begrijpelijke 
redenen onverbiddelijk. Zoals we donderdag konden zien, is er eindelijk 

een passende oplossing gevonden die ook is toegestaan volgens paragraaf 5.3 van de NEN-
EN 1838. “Door deze armatuur tot 10% lichtintensiteit te dimmen, levert de Multiled Cinema 
de minimaal toegestane lichtopbrengst op en voldoet zij aan de minimale regelgeving. Bij 
calamiteit echter schakelt de armatuur automatisch over naar 100% lichtintensiteit, zodat de 
vluchtwegaanduiding meer opvalt dan minimaal vereist is.” Dat u het maar weet. 
 
Museumtips 

Eigenlijk is het de bedoeling dat de nieuwsbrief 
filminformatie bevat en soms is het wel erg ver 
gezocht. In het Textielmuseum in Tilburg is tot 
en met 20 november de tentoonstelling ‘Pop art 
fabrics & fashion | van Warhol tot Westwood’ te 

zien. Over de (p)op art natuurlijk en regelmatig wordt bij de info 
verwezen naar de muziek uit de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw 
en naar de films uit die tijd. Love me tender, Rock around the clock (“ontlokte bij de eerste 
vertoning bij het tienerpubliek wild en destructief gedrag”) en de Beatlesfilms om er maar een 
paar te noemen. “De grensverleggende film The blackboard jungle wordt vaak genoemd als 
het startschot van de ‘Pop’-cultuur.” De tentoonstelling heb je in een uurtje gezien, maar het 
museum biedt nog veel méér. Klik hier voor de site.  

Net als iedereen dat doet combineerden we het bezoek met 
een visite aan het museum De Pont. Daar is een filmpje te 
zien over en met de Brabantse kunstenaar Joep van Lieshout 
en dat geeft wel meer inzicht in het waarom van de enorme 
werken onder de noemer ‘SlaveCity’ (sinds 1995 onder de 
naam ‘Atelier van Lieshout’) die in het museum staan. Ook 
daar besteed je (tot en met 2 oktober) een uur aan; lunchen 
kun je het best in het Textielmuseum. Klik hier voor De Pont. 

Beide musea zijn gratis met Museumkaart, anders €10,- per museum. Gratis parkeren in de 
Goirkestraat of voor €2,- bij De Pont. 
 
 

http://www.textielmuseum.nl/nl/
http://www.depont.nl/te-zien/
http://www.filmfestival.be/nl
https://www.filmbythesea.nl/


 
 
 
Vanavond op TV 

Vorige week meldden we de Nederlandse première 
donderdag van The red turtle Op NPO2 is vanavond 
(dinsdag) van 22.55 tot 23.55 de documentaire Het 
verlangen van Michael Dudok de Wit te zien over de 
totstandkoming van die film. “Maarten Schmidt en Thomas 
Doebele hebben Dudok de Wit en zijn team meer dan twee 
jaar lang gevolgd tijdens dit complexe creatieve proces. Hij 

is een perfectionist en gewend zijn handgetekende animatiefilms alleen op 
eigen kracht te maken. Voor deze nieuwe en lange productie werd hij 
geassisteerd door een team van twintig tot 30 tekenaars uit heel Europa.” We 
dachten er goed aan te doen om dat even te melden.  
N.B. Hier nog een kort interview in Cannes met de regisseur op de VPRO-site.  
 
Gezien 

Als de Pixarstudio’s weer een film klaar hebben, zijn we daar onmiddellijk 
nieuwsgierig naar. In 2003 was er het enorme succes van Finding Nemo en nu 
is er - min of meer - een opvolger met Finding Dory. Dory was al een typetje uit 
de eerste film en nu werd er dus een spannend verhaal gemaakt rondom deze 
zeer vergeetachtige vis. Tussendoor werden door Pixar overigens ook nog Toy 
story 3 en Inside out gemaakt en die financiële successen zullen met de laatste 

film misschien wel overtroffen worden, want Finding Dory leverde met 174.000 bezoekers in 
het eerste weekend een ‘animatie-openingsrecord’. 
 
De film van donderdag 7 juli: Neon bull Voorpremière voor Nederland  20.15 uur 
Met ook nog de film van volgende week The idol zijn we waarschijnlijk wel 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 Nederland 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 rondtrekkend ‘rodeocircus’ van 
stieren en paarden ergens in de binnenlanden 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. 
 
De ‘vaquerada’ is een traditionele rodeo waarbij twee mannen te 
paard een grote stier bij zijn staart proberen neer te halen. 
 

“In een unieke mix van sociaal realisme, impressionistische beelden en zinderende erotiek 
geeft Neon bull een vernieuwende blik op het machismo van Latijns Amerika.” (persmap) 
 
“Tijdens een reis met een rodeogezelschap door Brazilië 
registreert de camera weidse vergezichten. Sublieme beelden 
worden afgewisseld met een minder dromerige realiteit: het 
harde werk te midden van de runderen. Gezamenlijk vormen 
deze opnamen een fabelachtige choreografie, tegen de 
achtergrond van een snel veranderende samenleving.” (IFFR) 
 

Brazilië 2015. Regie: Gabriel Mascaro. Duur: 101’. Met: Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, 
Aline Santana, Carlos Pessoa e.a. De film wordt zonder pauze vertoond en een trailer is hier 
te vinden, 
 

Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.                5 juli 2016. 
 

Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
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http://www.cinema.nl/media/11987763/cannes-report-2016-the-red-turtle-captain-fantastic
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=566

