
  

Nieuws uit het donker 490 
Al is het deze week nog (erg) warm, uw filmtheater om de hoek gaat tóch van start. Bedenk 
maar dat u donderdag genoeg zon hebt gehad en ’s avonds eindelijk weer naar de film 
wilt/kunt. En nog wel naar een voorpremière (met dank aan Cinéart) voor Nederland.  
 
Nieuwe folder 
Met dank aan alle medewerkers is het weer (net) gelukt om op tijd én een 
programma samen te stellen én een nieuwe folder te produceren én die 
nog bezorgd te krijgen ook. Altijd zit er wel enige spanning in de planning 
om de diverse vakanties op elkaar aan te laten sluiten. Overigens is de 
folder, zij het in lage resolutie, ook altijd op de Fanfaresite te vinden. 
 
Oudenbossche movie nigths 

Nu al besteden we even aandacht aan de 2 vertoningen, die Brasserie Tivoli 
en Fanfare samen organiseren in de tuin van het voormalige kloostercomplex 
aan het Jezuïetenplein tegenover de basiliek. Op vrijdag 2 september kunt u 
gratis naar The Danish girl  en de voorstelling van The jungle book op 
zaterdag 3 september kost €4,-. De aanvang van de openluchtfilms is rond 

20.45 uur en bij slecht weer wordt uitgeweken naar de bibliotheek van het centrum. Hoe het 
precies gaat werken weten we nog niet, maar zie uit naar een actie waarmee vip-tickets zijn 
te winnen. Met zulke vip-tickets zit u extra goed op een loungebank en u krijgt er een fles 
champagne en een schaal bitterballen bij voor tijdens de vertoning. Volgende week méér! 
 
Museumtip1 

We hebben al eerder gewezen op ‘Bloodywood’ (en meer) met Ghanese, 
lekker gruwelijke filmposters, handgeschilderd op meelzakken in de 
Kunsthal in Rotterdam. Zie ‘Nieuws uit het donker 485 (klik hier) en we 
herinneren u er hier nog even aan. We hebben toen ‘Botero’ als verwacht 
vermeld en daarvan zijn nu tot en met dezelfde 11 september bijna 100 
werken te zien, zeer de moeite waard. Hier leest u er meer over; met een 

uurtje heeft u ‘Botero Celebrate life’ wel gezien. De Kunsthal is gratis voor Museumkaart-
houders (doorlopen langs de rij bij de kassa), anders betaalt u €12,-. Er zijn ook combitickets 
met Euromast en/of Boijmans van Beuningen).  
 
Museumtip2 

En als u dan toch in Rotterdam bent, doe dan ook even het ‘Nederlands 
Fotomuseum’ aan. Een kwartiertje lopen over de Erasmusbrug naar 
gebouw Las Palmas (Herman den Blijker huist er ook met zijn gelijk-
namig restaurant; we hebben er nog nooit gegeten). De succesvolle 
tentoonstelling van Frans Lanting, onlangs verlengd tot en met 18 

september, toont een fors aantal prachtige natuurfoto’s, alle voorzien van 
wel erg laag hangende, maar informatieve uitleg van het hoe en waarom 
van de meestal zeer indrukwekkende foto’s van soms wel een halve 
vierkante meter groot. We hadden maar een uur en dat was eigenlijk te 
kort; het was op zondag ook erg druk. Toegang: €12,50, 
Museumkaarthouders betalen €2,50 bij. 
 
LantarenVenster 

Net om de hoek van gebouw Las Palmas ligt filmtheater LantarenVenster, 
zodat u uw dagje Rotterdam gemakkelijk met een filmbezoek af kunt sluiten. 
U kunt er ook wat eten, maar dat is op de Kop van Zuid toch al geen 

probleem. Laat staan als u de voetbrug oversteekt naar voormalig Katendrecht dat nu De 
Kaap wordt genoemd. Daar staat, naast tientallen restaurants, ook 
het theater Walhalla (onder leiding van de Brabander(!) Harrie-Jan 
Bus), maar nu wijden we eigenlijk te ver uit. En dan tóch nog dit even 
doorgeven: zondag aanstaande is daar vanaf 14 uur een gratis 
‘Welkom thuis Straattheaterfestival’. 
 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/nieuwsbrief/Nieuws_uit_het_donker_485.pdf
http://www.kunsthal.nl/nl/tentoonstellingen/fernando-botero/


 
 
 
 
De film van donderdag 25 augustus: Captain Fantastic   20.15 uur 

Ergens in de prachtige natuur van Noord-Amerika voedt 
Ben zijn zes kinderen op volgens de regels van die natuur. 
Een oude, verbouwde bus is woonhuis én vervoermiddel als 
het eens nodig is om de ‘gewone’ wereld te bezoeken. De 
contacten daarmee leveren confronterende, maar vaak ook 
hilarische situaties op. Ben leert zijn kinderen niet alleen te 
overleven, maar brengt hen onder meer verschillende talen 
bij en geeft hen antwoord op belangrijke levensvragen. 
  
Als de moeder van de kinderen, die al lange tijd ziek is, 
komt te overlijden komen er toch ook wel barstjes in de 
verbondenheid tussen vader en kinderen.  
 
“Niet alleen Mortensen maakt grote indruk, maar ook de 
kinderen zijn stuk voor stuk verbluffende acteurs. Matt Ross 
werd onderscheiden als beste regisseur tijdens het 
programma ‘Un Certain Regard’ op het Filmfestival van 
Cannes. (persmap) 
 

Deze voorpremière is mogelijk gemaakt door de medewerking van de distributeur van de 
film. Cinéart zal de film op 1 september uitbrengen in ons land. 
 
Verenigde Staten 2015. Regie: Matt Ross. Duur: 118’. Met: Viggo Mortensen, Kathryn Hahn, 
Missi Pyle, Steve Zahn, Erin Moriarty, Frank Langella e.a. De film wordt met pauze vertoond 
en een trailer vindt u hier. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  23 augustus  2016. 
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http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=573

