
  

Nieuws uit het donker 491 
Het zal achteraf vast de warmste dag van het jaar blijken te zijn geweest, waarop ‘uw 
filmtheater om de hoek’ weer van start ging. Gelukkig was er toch een ruime belangstelling 
voor Captain Fantastic, die donderdag uit zal komen in Nederland. De film kreeg een 
prachtige 8,05 en volgens sommigen was het “de beste seizoensopening ooit”. Ook het 
zomerdrankje van onze foyermeisjes ging, in alle gevallen versterkt, uitstekend van de hand. 
 
Vakantieplaatjes 
Zoals u weet zijn we ook tijdens de vakantie alert op wetenswaardigheden die de nieuwsbrief 
‘verdienen’ te halen. Ook in Italië zagen we dat de openluchtfilms (‘Cinema sotto le stelle’) ín 
zijn, alleen het laatste plaatje is wel erg mistroostig; daar ging het goed fout. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oudenbossche movie nights 
We gaan er op het moment van schrijven van uit dat de voorstellingen van vrijdag en 
zaterdag in de tuin van het Brasserie Tivoli aan het Jezuïetenplein door zullen gaan in de 
openlucht. 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, dat hangt natuurlijk van het licht af. Meegebrachte consumpties mogen níet, 
maar breng gerust een stoel of dekentje mee. 
 
Win vip-tickets! 
Zoals vorige week al verteld, zijn er voor elke avond vip-tickets te winnen. 
Daarmee zit u extra goed op een loungebank en u krijgt er een fles champagne 
en een schaal bitterballen bij voor tijdens de vertoning. Om in aanmerking te komen voor die 
vip-behandeling hoeft u alleen maar het idee te liken op de Facebookpagina van Tivoli. Kijk 
maar even hier. Op donderdag worden de winnaars bekend gemaakt, 
 
De film van donderdag 1 september: The red turtle    20.15 uur 

Toen we de eerste lange film van de maker van de korte 
Oscarwinnende animatiefilm Father and daughter hadden gezien, 
waren we niet meteen overtuigd van het grote (ook commerciële) 
succes dat The red turtle toch aan het worden is. Zo gemakkelijk is de 
sfeervolle, van prachtige muziek voorziene, maar woordeloze film 
eigenlijk niet. Toch is iedereen blij voor de eigenzinnige regisseur, die 
door de Japanse Ghibli-studio’s werd gevraagd en zich liet 
ondersteunen door pakweg 20 Franse animatoren. 
 
Ziehier het eenvoudige verhaal: een man spoelt aan op een 
onbewoond eiland, probeert tevergeefs te ontsnappen en ontmoet op 
een dag een mysterieuze schildpad. Dat zal zijn leven veranderen. 

 

Winnaar ‘Prix spécial du certain regard’ in Cannes 2016. 
 

"Een betoverend geanimeerde allegorie over de cyclus van het leven. De vervagende 
grenzen tussen dood en leven, mens en dier, waar en onwaar moedigen je aan je ratio te 
laten varen en te kijken als een kind." (de Volkskrant) 
 
 

https://nl-nl.facebook.com/BrasserieTivoliOudenbosch/


 
 
 
Nederland 2016. Regie: Michael Dudok de Wit. Duur: 80’. In de film wordt niet gesproken, hij 
wordt zonder pauze vertoond en een trailer vindt u hier. 
 
De film van vrijdag 2 september: The Danish girl  ongeveer 20.45 uur 

Einar Wegener was een Deense landschapsschilder, die in de 
jaren twintig de opzienbarende beslissing nam om voor zover 
bekend als eerste man verder door het leven te gaan als vrouw. 
Opvallend genoeg is zijn vrouw Gerda, die hij op de kunstaca-
demie ontmoette, zeer begripvol maar natuurlijk heeft de 
beslissing een grote invloed op hun huwelijk. 
 
The Danish girl is op waarheid gebaseerd en met een 9,39 is het 
de voorlopige koploper in de publiekspoll 2016 van Cinema 
Paradiso (Roosendaal, Etten-Leur en Bergen op Zoom). 
 
Oscar voor beste vrouwelijke bijrol voor Alicia Vikander en 
nominaties voor beste acteur voor Eddy Redmayne en voor 
beste ‘production design’ 
 

"Is de film niet té lief? Is de film met fluwelen handschoenen gemaakt? Was er geen ruimte 
voor meer conflict? Dergelijke vragen nemen niet weg dat The Danish girl een schitterende 
film is die gezien mag worden." (Biosagenda) 
 
Verenigde Staten 2015. Regie: Tom Hooper. Duur: 120’. Met: Eddie Redmayne, Alicia 
Vikander, Amber Heard en meer. De film wordt vertoond in de tuin van Brasserie Tivoli aan 
het Jezuïetenplein in Oudenbosch, de toegang is GRATIS is een trailer vindt u hier. 
 
De film van zaterdag 3 september: The Jungle Book  ongeveer 20.45 uur 

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 filmliefhebbers. Die hebben dat 
massaal begrepen, want in Nederland is de film tot op heden een 
van de best bestbezochte van het jaar.  
 
Een ander opvallend feit is dat alleen de rol van Mowgli, een 
innemende rol van debutant Neel Sethi, echt gespeeld is, maar 
dat de rest met computers is geanimeerd. 
 
Het oorspronkelijke boek van Joseph Rudyard Kipling (1865 – 
1936) werd al vaak verfilmd, soms in live action maar meestal als 
animatiefilm. Deze voorlopig laatste verfilming is een mix dus en 
hij kreeg op 2 juni al een 8,82 van het Fanfarepubliek. 
 

Mowgli is een mensenjong dat opgegroeid is in een wolvenroedel, maar hij voelt zich in de 
jungle steeds minder thuis. In het gezelschap van de panter Bagheera en de vrolijke beer 
Baloo ontmoet hij bij zijn zoektocht naar de buitenwereld én zichzelf allerlei andere 
junglebewoners die niet altijd het beste met hem voorhebben.  
 
"The jungle book is een visueel hoogstandje dat zich in schoonheid, 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. De film wordt 
vertoond in de tuin van Brasserie Tivoli aan het Jezuïetenplein in Oudenbosch, de toegang 
bedraagt €4,- (inclusief een zakje popcorn) en een trailer vindt u hier. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.  30 augustus  2016. 
 

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

http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=572
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=574
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=565

