
Nieuws uit het donker 611 
Er was geen opzet in het spel bij de vertoning van twee ‘klimfilms’ na elkaar. Was natuurlijk ook 
geen probleem. Met Edie deden we, verrassing, ruim meer dan 100 gasten een plezier, die de 
film ook wel waardeerden: een 8,12 staat genoteerd. 
 

Brem 
“Jammer dat de recensent van Trouw niet in Schotland is geweest. Het lijkt erop dat er heel 

veel brem in bloei staat, maar het is gaspeldoorn (goarse zoals ze daar zeggen). Ziet er uit als 

brem, maar het heeft flinke doorns (daardoor eten de schapen het niet op) en het ruikt ook 

nog eens heerlijk (beetje kokos-/vanilleachtige geur). Ik heb er weer zin in!   Wim Roelands 

  

Geboekt 
Langzaam maar zeker raakt ook de nieuwe programmafolder weer vol met, zoals u dat van ons 
gewend bent, weer een mooi en afwisselend programma. Ná The Favourite, de laatste van de 
lopende folder, kunt u uitzien naar: 
do    7/3 Werk ohne Autor (Henckel von Donnersmarck) Aanvang 19.30 uur! 
do  14/3 Schapenheld (van Zantvoort) 
  in aanwezigheid van de regisseur  
do  21/3 Green book (Farrelly)    
do  28/3 Ray & Liz (Billingham)   
do   4/4 If Beale street could talk (Jenkins)  
do  11/4 Filmtitel nog niet vastgesteld   
do  18/4 God only knows (de Jong)     
Sommige van de titels zijn net uit, andere worden 
nog verwacht, maar zagen we op het IFFR. 
 
Iffr 
Deel 2 van de Iffr-bijdrage van Marianne Onnink vindt u verderop als bijlage. 
 
De film van donderdag 21 februari: Roma             20.15 uur 

Roma is een ode aan de vrouwen die regisseur Alfonso Cuarón 
grootbrachten en vormden en werd daarmee dus een heel 
persoonlijke film, door Netflix geproduceerd, waarvoor Cuarón ook 
het scenario schreef, de montage verzorgde én ook nog eens de 
camera bediende. 
 
We volgen een jaar uit het leven van Cleo, een jonge, inwonende 
huishoudster in een uiteenvallend Mexicaans middenklassegezin in 
de jaren 70 van de vorige eeuw. De vader vertrekt voor een 
zogenaamde zakenreis en moeder Sofia blijft alleen achter met de 
kinderen. Als Cleo zwanger blijkt te zijn, wordt ook zij gedumpt door 
haar vriend en beide vrouwen lijken elkaar te vinden in dezelfde 
ellende, ondanks het verschil in sociale status. 
 

We kiezen voor een paar prijzen uit de enorme eregalerij van de film: 
Gouden Leeuw van Venetië, Golden Globe voor beste niet Engelstalige 
film én beste regie en van de 7 Bafta-nominaties werden er 10 februari 4 
verzilverd: die voor beste film én voor beste niet-Engelstalige film, voor 
beste regisseur (foto) en voor beste scenario. 
 
Oscarnominaties voor beste film én beste buitenlandse film (díe gaat hij winnen, denken wíj), 
beste regie, beste vrouwelijk hoofdrol (Yalitza Aparicio) en beste vrouwelijk bijrol (Marina de 

Tavira). 
 
“Alfonso Cuarón levert met Roma de meest levensechte, fijnbesnaarde film uit 
zijn carrière af.” (vijf sterren in de Volkskrant) 

 



 
 

“Het sterke van Roma is dat de film niet de makkelijkste weg kiest. Cleo 
is geliefd bij de kinderen, met wie zij lief speelt. Zij wordt niet uitgebuit 
maar overwegend goed behandeld. Als Sofia tegen Cleo uitvalt, is dat 
verklaarbaar uit de frustratie over haar echtgenoot. Wel maakt Cuarón in 
een mooie scène duidelijk dat er een machtsverschil is, met een 
duidelijke hiërarchie.” (NRC) 

 
“Cuarón heeft zijn publiek tegen die tijd zo betoverd door de weldadige rust van zijn kalme 
camerabewegingen, zo ingenomen met talloze subtiel verbeelde details van herkenbaar 
menselijk geworstel, soms ook zo verrast met een incidentele dosis magisch realisme (een 
zingende dronken expat tijdens een bosbrand met nieuwjaar), dat hij voor elkaar krijgt wat 
alleen af en toe de allergrootsten lukt. Hij laat je in Roma niet enkel kijken en luisteren, maar 
transporteert je voor even naar een zelden zo op beeld vertoonde plek.” (de Volkskrant) 

 
Mexico 2018. Regie, camera: Alfonso Cuarón. Duur: 135’. 
Met: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina 
Autrey, Carlos Peralta e.v.a. Ondanks de lengte van de 
film wordt hij zonder pauze vertoond. De trailer vindt u 
hier op de Fanfaresite. 

 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.             19 februari 2019. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 

 
 
Bijlage: Verslag filmfestival Rotterdam 3 februari 2019 van Marianne Onnink. Deel 2: 
 

De vierde film was veruit de beste film deze dag: A private war ( Matthew 
Heineman). Met embedded journalism had Marie Colvin (1956-2012) niet veel op. 
De oorlogscorrespondent van The Sunday Times bleef niet netjes achter de linies, 
maar drong door tot de hete kern van gewapende conflicten. Ze stond op de 
slagvelden van onder andere Oost-Timor, Tsjetsjenië, Libië, Sierra Leone. Daar 
bracht ze oorlogsmisdaden en persoonlijk leed aan het licht, interviewde ze 
rebellenleiders en dictators. Bij een granaataanval in Sri Lanka verloor ze een oog. 
Een bombardement in de Syrische stad Homs werd haar uiteindelijk fataal. Een 
indrukwekkende film, die je van minuut tot minuut op het puntje van je stoel doet 
zitten.  

Lang nadat je filmzaal verlaten hebt, spelen de beelden en het gezicht van Marie, op voortreffelijke 
wijze vertolkt door actrice Rosamund Pike, door je hoofd. Een film om nooit meer te vergeten. Bij de 
aftiteling kom je er pas achter, dat deze film gebaseerd is op het leven van Marie Colvin zelf, wat je 
alsnog met een golf van diep respect vervult. 
  
Nog nooit hebben we de laatste film gehaald, om diverse redenen: omdat het wel even genoeg was of 
omdat we de kinderen op moesten halen bij opa en oma of omdat het maandag vroeg dag was. Maar 

nu was het zover : de film God of the piano ( Itay Tal ), klonk veelbelovend. 
Terwijl concertpianiste Anat achter de vleugel zat braken haar vliezen. Tot haar 
verdriet blijkt haar zoontje bij geboorte doof. Anat wil koste wat het kost een 
pianogenie opvoeden, die in haar gerespecteerde muzikale familie zou passen en 
neemt drastische maatregelen om dat voor elkaar te krijgen. Deze parabel vertelt 
het verhaal van een moeder, die met haar obsessieve gedrag en torenhoge 
verwachtingen haar kind dreigt te verstikken, zoals dat eerder bij haarzelf 
gebeurde. Helaas heel herkenbaar voor de bezoeker, die net als ondergetekende 
met kinderen en hun ouders werkt. Ook absoluut een aanrader mocht deze film 
bij Fanfare vertoont worden, 

  
Ik hoop een tipje van de sluier voor u opgelicht te hebben, ook dit jaar weer veel kijkplezier bij Fanfare. 
Marianne Onnink 
 

https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=707
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=707

