
  

Nieuws uit het donker 494 
Het geeft wel een prettig gevoel dat de bezoekersaantallen zich beginnen te normaliseren. 
Het weer heeft, dat hebben we al eerder gezegd, in de bioscoop- en filmtheaterwereld de 
nodige zweetdruppels gekost en dat is inderdaad multi-interpretabel. ‘Onze’ zaaltemperatuur 
zal donderdag ook wel beter zijn, want afgelopen donderdag leek de zaal erg warm. De man 
die Ove heet viel hoe dan ook uitstekend in de smaak en nestelt zich zowaar in de top10 van 
de Fanfarepoll met z’n 8,66.  
 
Marklandlogo 
Onlangs heeft onze gastheer een nieuw logo geïntroduceerd. Het 
ziet er, naar onze mening, wat moderner uit al zal er vast uitgebreid 
zijn en worden gediscussieerd binnen de school; leer ze ons kennen, die beroepsbetweters. 
Wij mogen dat zeggen. Het nieuwe logo wordt langzaam overal ingevoerd. 
 
 
Film by the Sea 1 

Ook in CineCity had men last van de hoge temperaturen. Afgezien van 
de nieuwe CCXXL-zaal hebben de ruimtes er geen airco en ondanks het 
nathouden van de daken, jawel, moet het afgelopen week zo nu en dan 
lastig zijn geweest om filmliefhebber te zijn en te blijven. In het weekend 

viel het ons wel weer mee. Het festival groeide met de 43.300 bezoekers van dit jaar weer 
iets en dat is belangrijk, dat vertelden we eerder al. 
 
Film by the Sea 2 
Hieronder onze aanvulling van die films die we afgelopen weekend zagen, die 4 of meer 
sterren kregen. In de nieuwe folder die in productie is, vindt u al enkele titels terug. N.B. 24 
Wochen zagen we al op de filmbeurs en ook die zouden we tenminste 4 sterren toebedelen. 
L’economie du couple  27-10 ****½  Zwaar echtscheidingsdrama 
The infiltrator   15-09 ****½  Bioscoopfilm, jammer, maar helemaal af. 
Florence Foster Jenkins 22-09 ****½  Ligt al voor 27 oktober vast. 
 
Film by the Sea 3 
Het publiek is altijd de baas en in Vlissingen zien de eindscores van de publieksenquêtes er 
als volgt uit. De films met een grijze achtergrond hebben we gezien. U kunt op de titels 
doorklikken en er dan op de site van FbtS meer over lezen. 
  1. I, Daniel Blake   (4,629)  
  2. Shepherds and butchers  (4,561)  
  3. 24 Wochen   (4,536)  
  4. Between sea and land  (4,469)  
  5. Le fils de Jean   (4,439)  
  6. Un bacio    (4,387)  
  7. Mal de pierres   (4,369)  
  8. Light between oceans  (4,368)  
  9. Perfetti sconosciuti  (4,331)  
10. Born to be blue   (4,311)  
De winnaars van de verschillende prijzen staan hier op de site van het festival; het is 
natuurlijk duidelijk dat I, Daniel Blake de publieksprijs won. In 2017 zal Film by the Sea, de 
19e versie, plaatsvinden van 8 tot en met 17 september. 
 
Voorfilm met regisseur 

Voorafgaand aan de vertoning van Race op 29 september zal de 
korte Brabantse film Zonder liefde is alles zinloos te zien zijn in 
aanwezigheid van de regisseur en scenarist Claudia Koole. De film 
is in Oudenbosch en Steenbergen opgenomen, duurt net geen 14 
minuten en past goed in het thema ‘Iconen en Symbolen’ van de 
Halderbergse Cultuurmaand van dit jaar. 

 
 

https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/i-daniel-blake
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/shepherds-and-butchers
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/24-wochen
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/between-sea-and-land
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/le-fils-de-jean
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/un-bacio
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/mal-de-pierres
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/light-between-oceans
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/perfetti-sconosciuti
https://www.filmbythesea.nl/voorstellingen/born-be-blue
https://www.filmbythesea.nl/nieuws/hoog-bezoekersaantal-voor-film-sea-2016


 
 
 
Fanfare-agenda 
Op de site kunt u alle informatie al vinden, de nieuwe folder is in ontwikkeling, dus hier 
volstaan we met de agenda: 
DO 22-09 20:15 uur *The man who knew infinity - (Matt Brown)   

DO 29-09 20:15 uur 
*Race - (Stephen Hopkins)   
vooraf: Zonder liefde is alles zinloos in aanwezigheid van de regisseur 

 

DO 06-10 20:15 uur *El olivo - (Icíar Bollaín)   

DO 13-10 20:15 uur La pazza gioia - (Paolo Virzì)   

DO 20-10 20:15 uur Mãe só há uma - (Anna Muylaert)   

DO 27-10 20:15 uur Florence Foster Jenkins - (Stephen Frears)   

DO 03-11 20:15 uur 24 Wochen - (Anne Zohra Berrached)   

We namen het overzicht over van de site, dus ook hier kunt u klikken op de filmtitel en 
daarmee naar de uitgebreidere informatie. 
 
Sinterklaas 

Wat voorbarig om daar nu al aandacht aan te besteden, maar toch. Zondag 
27 november wordt ‘Sinterklaasdag’ bij Fanfare. ’s Morgens om 11 uur zal 
de peuterfilm(!) Trippel Trappel Dierensinterklaas te zien zijn. Het publiek 
van 2014 heeft zich natuurlijk vernieuwd. Het licht gaat niet helemaal uit en 
het geluid staat niet te hard. ’s Middags zijn de wat oudere goedgelovigen 
aan de beurt met De club van Sinterklaas & Geblaf op de pakjesboot. De 
laatste film wordt 12 oktober uitgebracht, maar we wachten natuurlijk totdat 
Sinterklaas zelf in het land is vanaf het weekend van 13 november. U kunt u 
kinderen en kleinkinderen dus wel alvast inseinen. Of uitnodigen natuurlijk! 

 
De film van donderdag 22 september: The  man who knew infinity  20.15 uur 
In het kader ‘Iconen en symbolen’ van de Halderbergse Cultuurmaand 2016 vertoont Fanfare 
4 films. Hieronder informatie over de tweede, daarna volgen nog Race en The olive. 

 
Het icoon van de tweede film in het thema van de Halderbergse 
Cultuurmaand is ‘de wiskunde’, hoewel het in die wetenschap 
aan symbolen bepaald ook niet ontbreekt. Daarvoor gaat de in 
aanvang autodidactische, nog jonge Indiër Srinivasa 
Ramanujan, die briljant was in dat vak maar (kans)arm 
opgroeide in het Indiase Madras, helemaal.  
 
Hoe het hem vergaat in zijn pogingen om toegelaten te worden 
tot de universiteit van Cambridge en welke moeilijkheden hij 
daarbij ondervond, maar ook hoe hij door dik en dun gesteund 
wordt door zijn begeleider G.H. Hardy (daar is Jeremy Irons 
weer eens) is onderwerp van de film. Overigens worden zijn 
theorieën tot op de dag van vandaag toegepast en is de film 
dan ook op waarheid gebaseerd. 
 

"Aan tragiek ontbreekt het niet in The man who knew infinity, toch maakt de film een te 
berekende indruk, alsof een formule wordt uitgewerkt. Vooral door de voortreffelijke 
vertolking van Irons beklijft de film toch." (Algemeen Dagblad) 

 

Groot-Brittannië  2015. Regie: Matt Brown. Duur: 108’. Met: Dev Patel (Slumdog Millionaire), 
Jeremy Irons, Toby Jones, Stephen Fry e.a. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.    20 september  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=576
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=577
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=578
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=582
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=583
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=581
http://www.filmtheaterfanfare.nl/film.php?ID=580

