
  

Nieuws uit het donker 489 
Wat een ontzettend leuke seizoenafsluiter, al komt dat uit onze mond. Dat The Idol met een 
score van 9,08 op de derde plaats komt in de Fanfarepoll konden we achteraf vrolijk 
concluderen. Maar én de aanwezigheid van regisseur Bart Schrijver en acteur Arnold 
Janssen bij de voorfilm én de inbreng van een aantal Nederlandse nieuwkomers hadden al 
een leuke impact op de avond zelf. 
 
Memories of my hero  

Als u dat korte filmpje nog eens wilt terugzien kan dat op Youtube; 
klik dan hier. Op de foto heeft Bart de microfoon vast en Arnold de 
bril op. Als ze weer een film beschikbaar hebben zullen we dat wel 
van hen vernemen. 

 
VluchtelingenWerk 
Pas ná het verschijnen van de vorige nieuwsbrief kregen we via ‘VluchtelingenWerk 
Halderberge’, de stichting die kantoor houdt in De Vossenberg(!), zekerheid over de 
belangstelling van een aantal nieuwe Nederlanders voor de (Arabisch gesproken) hoofdfilm 
van donderdag. Op ons vrijblijvende verzoek om eventueel wat koekjes en/of hapjes mee te 
brengen werd enthousiast gereageerd door een aantal families, waarvan de leden enkele 
maanden gelegen nog in oorlogsgebied verbleven. 

 
Geslaagd seizoen 

Gebruikelijk worden bij Fanfare de bezoekersaantallen per jaar geteld, maar je 
kunt ook het seizoen 2015/2016 turven en dat had er 5190. Waarmee Fanfare 
tot de grotere cultuurbrengers, de culturele film wordt immers de zevende 
kunst genoemd, van Halderbergen blijft behoren. In de Fanfarepoll staat 
voorlopig Land of mine bovenaan met een score van 9,22, op twee vinden we 
Room (9,18) en op 3 staat nu dus The Idol. De lijst bevat bij de start van de 
zomerstop toch al 27 titels en Neon bull staat daar als laatste genoteerd. 

 
Bedankje 

In het verleden organiseerden we meestal voor de verschillende groepen van 
Fanfarevrijwilligers eigen bedankjes. Vanwege het 10-jarig bestaan van het 
filmtheater vonden we dat we het maar eens extra uitbundig en allemaal samen 

moesten doen. Dat pakte uitstekend uit! Bij Café Stroop in Bosschenhoofd waren bijna alle 
vrijwilligers, al dan niet met partner, aanwezig en master of BBQ Vincent 
had het uitstekend voor elkaar. Ook op de volgende pagina doen we 
verslag met een paar plaatjes, die u trouwens ook van de Fanfaresite 
kunt plukken. Voorzitter Theo Hoebink besteedde speciale aandacht aan 

enkele vrijwilligers en dit jaar waren die 
lovende woorden voor penningmeester Jaap 
Barmen ’t Loo (rechts op de foto rechts) , 
webmaster Bas Vroeijenstijn (links op de foto 
links) en Bob Sol (daar in het midden), die bij de inrichting van de 
Utopiazaal een groot aandeel had; dtp’er Arie Onnink is trouwens 
de derde man op die foto. Ook aftredend bestuurslid (na 10 jaar!) 
Sjaak Reemers (op de linkse foto op de volgende pagina rechts 
naast Peter Dingenouts) kreeg een speciaal bedankje. 

 
 
 

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


 
 
 
 

 

De foto’s zijn - op één na - gemaakt door huisfotograaf Ad Berkouwer (li. op de foto re.) 
In het nieuwe seizoen zullen we nog wel wat meer foto’s de revue laten passeren, maar de 
grote groepsfoto slaan we natuurlijk níet over. 
 
Bij afkickverschijnselen 
Mocht u de zomerstop te lang vinden, dan kunt u natuurlijk 
terecht bij onze maatjes van Cinema Paradiso, die in Bergen op 
Zoom (in Kiek in de Pot), Roosendaal (in het Citytheater) en in 
Etten-Leur (in Cine-Service) vertonen. Als u belangstelling heeft 
voor het programma kunt u hier de pdf ophalen. Er zitten titels 
tussen die u bij Fanfare gemist zou kunnen hebben en zo nog in 
kunt halen. 
 
En dan de zomer 
We wensen u een mooie zomer waarin u zo veel mogelijk kunt doen wat u graag doet, dat is 
ónze interpretatie van het begrip ‘vakantie’ en we zien u erg graag weer terug bij de start van 
een nieuw seizoen op donderdag 25 augustus. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.              19 juli 2016. 
 

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

 
 

Het Fanfare-vrijwilligersteam wenst u een fantastische zomer 2016! 

http://www.cinemaparadiso.nl/cp201608.pdf

