
 

Nieuws uit het donker 634 
Bij de opstart van een nieuw schooljaar en de logeerpartij van een kleinzoon komt de 
productie van de nieuwsbrief een beetje in het gedrang, maar hij is er natuurlijk tóch. Met 
Yesterday sloten we de wat luchtige start van het nieuwe seizoen voor even af. Het was flink 
druk, de film kreeg een hoge score (8,24) en de 17e plaats in de Fanfarepoll is prima. 
 
(Toch) geboekt 

Soms bedenken we ons. Hij past natuurlijk zo mooi in het thema van de Halder-
bergse Cultuurmaand (Plekken van plezier), dat we de nieuwe Tarantino (Once 
upon a time… in Hollywood) tóch maar geboekt hebben voor 26 september.  
De laatste film in dat kader zal de dan nog pas net uitgebrachte (tweede 
week) Belgische film De Patrick zijn. Een in de stijl van de gebroeders Van 

Warmerdam gemaakte dramatische comedy, die zich afspeelt op….een naaktcamping; 
over ‘Plekken van plezier’ gesproken. Met een glansrol voor (niet alleen) Pierre Bokma. 

 
Wat gebeurde er? 
We waren zo blij met het verwijzingsbord dat door de 
gemeente was weggezet. Maar er is wat? fout gegaan. 
Het is op de foto niet te zien, maar op een sticker 
bovenaan de paalresten staat dat de firma Heijmans aan 
het herstel werkt. Even geduld dus maar. 
 

Gezien 
Op de Filmbeurs zagen we Fisherman’s Friends (foto), in ons land te 
zien vanaf 10 oktober, een waargebeurde geschiedenis van het 
chantykoor van Cornwall. Nog elke vrijdag is de groep vissers te horen 
en te zien in die plaats, maar wat ze hebben meegemaakt wordt in de 
film nagespeeld. Natuurlijk hebben we al contact opgenomen met een 
chantykoor in Oudenbosch… 
 
De film van donderdag 29 augustus: Queen of hearts       20.15 uur 

Met de film van vanavond compenseren we de luchtigheid van de 
eerste weken van het nieuwe seizoen, dat schreven we boven al. 
Queen of hearts bleef ook bij ons nog lang in het hoofd hangen en 
dat is complimenteus bedoeld. De film ging in Nederland uit op het 
IFFR en scoorde daar een 4,487 (uit 5) bij het publiek. Niet 
onvermeld mag blijven de fantastische acteerprestatie van Trine 
Dyrholm, die we nog kennen uit Becoming Astrid (8,51) en die niet 
alleen in Denemarken furore maakt. 
 
Anne en Peter hebben een rijk 
(gezins)leven, met behalve het koppel 
ook nog de tweeling-dochters. De rust is 
voorbij als Gustav, de tienerzoon van 

Peter uit zijn eerste huwelijk, ook in het grote en mooie huis komt 
wonen. Het eigenlijk onverklaarbare gedrag van Anne, die zich 
meer dan normaal aangetrokken voelt tot de jongen, leidt ertoe dat 
alle geluk op het spel wordt gezet met grote gevolgen. 

 
“„Mijn grote angst is dat dit alles zomaar verdwijnt”, zucht 
Anne, en zet kordaat de bijl aan de stam” en “…dankzij de 
hoekige kwetsbaarheid van Trine Dyrholm ga je heel lang 
mee met Anne, met de sidderende adolescent die bij haar de 
kop opsteekt. Een plausibel en aangrijpend verhaal van een 
vrouw die zich in haar eigen spinnenweb vastdraait.“ (**** de 
Volkskrant) 



 
 
 
“Het seksueel expliciete, strak uitgebalanceerde Queen of hearts is een 
moraalvertelling over kleine, invoelbare stapjes die naar de hel voeren. 
Zo’n film over seks en macht zou ondenkbaar zijn als het over een vader 
en een stiefdochter ging; dankzij de hoekige kwetsbaarheid van Trine 
Dyrholm ga je heel lang mee met Anne, met de sidderende adolescent 
die bij haar de kop opsteekt. Een plausibel en aangrijpend verhaal van 
een vrouw die zich in haar eigen spinnenweb vastdraait.”(**** NRC) 
 
“Maar met de laatste twintig minuten deelt El-Toukhy, geholpen door sterk spel van Trine 
Dyrholm en Gustav Lindh, wel degelijk rake klappen uit. Waar houdt intimiteit op en waar 
begint seksueel misbruik? Dit drama laat zien hoe verraderlijk vaag die grens is.” (de 
Telegraaf) 
 
Denemarken 2019. Regie: May el-Toukhy (v.). Duur: 127’. Met: Trine Dyrholm, Gustav Lindh, 
Magnus Krepper, Frederikke Dahl Hansen, Ella Solgaard e.a. De film wordt zonder pauze 
vertoond en een trailer vindt u hier op de Fanfaresite. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.       27 augustus 2019. 
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