
  

Nieuws uit het donker 496 
De 12e plaats in de Fanfarepoll over 2016 is een zwaarbevochte. Race kreeg afgelopen 
donderdag ook 8,64 (net als Der Staat gegen Fritz Bauer) en we moeten dus naar de derde 
decimaal kijken om vast te stellen dat Race op die twaalfde hoort. Zie hier de hele lijst. 
 
Schoolvoorstellingen 
Vorige week verzorgde Fanfare 3 schoolvoorstellingen. De 
Engels gesproken en dus ondertitelde versie van De GVR 
(The BFG zo u wilt) werd vertoond voor de leerlingen van 
het Markland. De film scoorde met 9,1 bijzonder hoog. 
Steven Spielberg is dan ook de maker van deze Roald 
Dahl-verfilming. Twee leraren van Sterrenschool De 
Schittering namen een voorschotje op hun afscheid van de 
school en hun carrière en lieten de Nederlands ingesproken filmversie van dezelfde films 
zien; voor de onderbouw was er de Cinekid-voorpremière van Pettson & Findus. De ohs en 

ahs, het meeklappen bij de liedjes en de reacties uit de zaal, met 
name bij de kleuterfilm: erg leuk om mee te beleven. Pettson & 
Findus is in de herfstvakantie ook elders te zien in die filmtheaters 
die meedoen met het ‘Cinekid op Locatie’-programma. 

 
Van Marja en Theo 
Al zijn ze ondertussen weer thuis, natuurlijk maken we nog melding van de 
vakantiebelevenissen van Marja en Theo Hoebink, waar het ‘film’ betreft dan. 

In Urbino (Italië) kwamen ze midden in de opnames terecht 
van de 3D-film Raffaello, il film. Veel gekostumeerde 
figuranten en types die zo weggelopen zouden kunnen zijn uit een Fellini-
film, aldus Theo. Ook op vakantie altijd oog hebben voor 
filmgebeurtenissen, die in de nieuwsbrief kunnen. 

 
Sorry 

Ook wij kwamen er wat laat achter, dat er wat fout was gegaan met een 
deel van de prints van de nieuwe folder. Voor- en achterkant stonden 
ondersteboven ten opzicht van elkaar en dat was níet de bedoeling. We 
hebben aan de kassa nog wel wat goede exemplaren als u daar prijs op 
stelt.  
 

Fanfarepas 1 
Vanaf nu worden Fanfarepassen voor 2017 onmiddellijk geldig. Dat is dus dé 
gelegenheid om er iemand een cadeau te doen, al mag u natuurlijk ook gerust 
wachten tot Sinterklaas of de voet van de kerstboom. 
 
Fanfarepas 2 
Een persoonlijke pas kost € 10,- en een familiepas € 15,-. Met de laatste hebben alle 
bewoners op hetzelfde adres recht op de privileges van de kaart en die zijn: 
* een korting van € 2,- bij alle avondfilms bij Filmtheater Fanfare, 
* houders van een pas worden met de ‘maandfolders’, maar ook per e-mail met de wekelijkse nieuwsbrief, 
op de hoogte gehouden van het programma en de inhoud van de films en 
* bij projecten gelden soms speciale prijzen voor pashouders. 

Ook kunt u zich aanmelden als ‘Vriend van…’. In dat geval geeft u het theater een extra 
steun, want u betaalt dan € 25,- maar dat is inclusief een Familiepas. Soms doen we ook wat 
extra’s terug. En zo bent u weer helemaal bijgepraat. 
 
Voorfilm zónder regisseur 
Voorafgaand aan El olivo is donderdag de korte Brabantse film Zonder liefde is alles zinloos 
te zien. Die korte film is opgenomen in Oudenbosch en Steenbergen en past goed in het 
thema van de Halderbergse Cultuurmaand.  
 
 
 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/poll.php


 
 
 
Film Fest Gent 

Ook in vorige jaren hebben we enthousiast verteld over het filmfestival 
van Gent. Van 11 tot en met 21 oktober vindt het plaats in Kinepolis, 
maar ook op enkele andere locaties in de stad. Afgezien van de 
geneugten van de stad is het extra de moeite waard vanwege dat 
festival om eens een dagje af te reizen. Hoofdthema van ‘Gent’ is te 
doen gebruikelijk ‘muziek’, maar het programma omhelst sowieso 
tientallen voorpremières. Op de Gentse universiteit worden veel talen 
onderwezen en zodoende zijn bijna films indien nodig door de 
studenten ondertiteld en dat maakt het allemaal wat gemakkelijker. De 
festivalsite zit hierachter. Kaarten kosten € 9,- voor films voor 18 uur en 
€13,- voor avondvoorstellingen. Er zijn ook 5- en 10-rittenkaarten. 

 
Film Fest Gent 2 
Dian en Ad zullen een aantal dagen in Gent verblijven en zo veel mogelijk films voor ons 
spotten. We laten u hun sterren nog wel weten en na uitbreng komen de pareltjes natuurlijk 
naar ons filmtheater. 
 
De film van donderdag 6 oktober: El olive     20.15 uur 
In het kader ‘Iconen en symbolen’ van de Halderbergse Cultuurmaand vertoonde Fanfare 4 films. 
Vandaag de laatste titel uit de rij van vier. 

 

Een, weliswaar heel bijzondere, olijfboom is het icoon van die laatste 
film in de Halderbergse Cultuurmaand en we vertellen u waarom:  
 
Het gaat niet zo goed meer met de productie van olijfolie in het 
Spaanse Castellón. Maar Alma en haar familie doen er alles aan om 
het familiebedrijf in stand te houden. Alma’s opa kan de aanpassin-
gen niet verkroppen en spreekt al jaren niet meer en weigert nu ook 
te eten. Alma weet dat hij vooral de verkoop van een eeuwenoude 
enorme olijfboom niet kan verdragen. Ze besluit om de boom terug te 
halen bij het Duitse bedrijf, dat hem zelfs in het bedrijfslogo heeft 
verwerkt. 
 

Regisseuse Icíar Bollaín werkte voor het scenario van dit komische drama samen met Paul 
Laverty, die op zijn beurt vaak samenwerkt met Ken Loach en met hem het scenario van 
onder meer The wind that shakes the barley en I, Daniel Blake (wordt verwacht!) samen-
stelde. 
 
"El olivo is een film die even op gang moet komen, maar daarna volledig innemend is. 
Regisseur Bollaín laat op prangende wijze de emotionele binding tussen mens en natuur 
zien en weet tegelijkertijd goed de balans te bewaren tussen het drama en de impliciete 
'groene' moraal van het verhaal." (Filmvandaag.nl) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
"El olivo laat de desastreuze gevolgen zien van de economische crisis voor een klein Spaans 
familiebedrijf dat symbool staat voor heel Zuid-Europa." (NRC) 
 
Spanje 2016. Regie: Icíar Bollaín. Duur: 100’. Met: Anna Castillo, Javier Gutiérrez, Pep 
Ambròs, Manuel Cucala en anderen. De film wordt zonder pauze vertoond en een trailer 
vindt u hier. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.           4 oktober  2016. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 
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