
  

Nieuws uit het donker 495 
Een opvallend groot aantal bezoekers maakte donderdag misschien wel duidelijk dat de zon 
nou toch echt wel genoeg geschenen heeft en onze filmgasten weer graag voor een paar 
uurtjes in het donker willen zitten. The man who knew infinity scoorde een 8,57 en dat is 
opnieuw lekker hoog: een 12e plaats in de Fanfarepoll. 
 
Pompen=Leven 

In de foyer van het 
filmtheater is altijd 
gratis gekoeld kraanwater beschikbaar voor onze gasten. Een 
eventuele gift gaat, net als alle andere fooien trouwens, in het 
spaarvarken dat we in de afgelopen weken weer eens geleegd 
hebben. We stortten €27,- op de rekening van Pompen = leven, 
een stichting die ijvert voor goed drinkwater in met name 
natuurlijk derdewereldlanden. Hier kunt u daar meer over lezen. 

 
Film.nl 
Eind oktober komt deze nieuwe site in de lucht en daarmee wordt “een nieuw online platform 
gerealiseerd dat consumenten naar alle beschikbare content van films en series gidst.” De 
site is een gezamenlijk initiatief van de filmdistributeurs en wil ook een actie zijn tegen 
piraterij en illegale download. U gaat er binnenkort zeker meer van horen. 
 
Voorfilm zónder regisseur 
De vertoning van de korte Brabantse film Zonder liefde is alles zinloos zullen we waarschijn-
lijk een week  vooruitschuiven. Regisseur Claudia Koole blijkt verhinderd én Race is een 
lange film. Volgende week méér. 
 
De film van donderdag 29 september: Race     20.15 uur 
In het kader ‘Iconen en symbolen’ van de Halderbergse Cultuurmaand vertoont Fanfare nog 2 
films. Volgende week volgt nog El olivo.  
 

Een van de grootste sporticonen aller tijden is de legendarische 
Afro-Amerikaanse atleet Jesse Owens. Natuurlijk is altijd aan hem 
blijven kleven dat hij deelnam aan Hitlers Olympische Spelen van 
Berlijn in 1936, waar hij vier gouden medailles won. Vóór hem 
pleit, dat hij ten tijde van de groeiende rassendiscriminatie en het 
opkomend nazisme in Duitsland als zwarte atleet een punt wilde 
zetten en samen met zijn coach Larry Snyder alles op alles zette. 
 
"Met Race heeft Owens eindelijk de film gekregen die hij verdient. 
Zijn vertolker Stephan James speelt hem afgewogen, zowel 
lijdzaam als strijdbaar." (Algemeen Dagblad) 
 
"Opvallend positief is het beeld van de door Carice van Houten 
gespeelde Leni Riefenstahl. Dat zij Goebbels de mantel uitveegt, 

omdat hij haar cameramensen verbood om de races van Owens voor haar 'sportfilm' 
Olympia te filmen, toont haar als een moedige vrouw, die niet bang is om het regime te 
schofferen. De nazi-opportunist Riefenstahl is hier ver weg. Niet alleen Owens zal postuum 
tevreden zijn over Race." (de Filmkrant) 
 
Verenigde Staten 2016. Regie: Stephen Hopkins. Duur: 134’. Met: Stephan James, Jason 
Sudeikis, Jeremi Irons, Carice van Houten en méér. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.    27 september  2016. 
 

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

http://www.pompenisleven.nl/
http://www.film1.nl/people/1737-Stephen-Hopkins.html
http://www.film1.nl/people/159860-Stephan-James.html
http://www.film1.nl/people/75007-Jason-Sudeikis.html
http://www.film1.nl/people/75007-Jason-Sudeikis.html

