
 

Nieuws uit het donker 638 
Het was als vanouds: films van Woody Allen krijgen alle soorten van waarderingen die er te 
vergeven zijn: van 1 tot en met 5 sterren. De enkele lage scores doen hem dan wel de das 
om voor wat het gemiddelde betreft, maar dat hoort bij het spel: met een 6,93 staat A rainy 
day in New York op de 32ste plaats in de Fanfepoll 2019. Bij zijn bezoek aan Nederland 
vanwege de Nederlandse première werd Allen gevraagd om ook eens een film in Amsterdam 
te maken. Hij had er nog geen verhaal bij; we moeten dus nog even afwachten. 
 
Film by the Sea 
De hoogste scores (van ons) waren er voor de titels die hieronder staan. Op de vermelde 
data wordt verwacht / was de uitbreng in ons land. 
System crasher  27/2/20 ***** 
Wilkolak   (22/8)  ****½  
Monos    (5/9)  ****½  
Le belle epoque  2/1/20  ****½  
Parasite   28/11  **** 
Piranhas   26/9  **** 
Downton Abbey  (12/9)  **** 
Sorry we missed you  14/11  **** 
Stupid young heart  12/12  **** 
Light of my life  24/10  **** 
Goset (docu)       --  **** 
De poll die het festival bijhield is hierachter te vinden. Even doorklikken bij “Meer”. 
 
MaDiWoDo (2 kaartjes voor € 11,99)  

We herhalen de actie van Kruidvat, de aanbieding is tot 
en met 10 oktober 2019 ook inwisselbaar bij Fanfare. 
Ook dit jaar doet Kruidvat weer een actie met MaDiWoDo-kaarten en 
wel van 9 t/m 29 september. Het betreft zowel een instore als een 

online-activiteit van Kruidvat. Men kan voor € 11,99 een Kruidvatvoucher kopen en met die voucher kan de 
consument via een website twee MaDiWoDo-kaarten aanschaffen. Deze worden in een pdf verstuurd aan de 
consument. Die zal bij aanschaf van de Kruidvatvoucher een infoflyer meekrijgen waarin alle voorwaarden staan 
gedrukt en waarin verwezen wordt naar de Kruidvat-website waar o.a. een lijst met deelnemende bioscopen en 
filmtheaters is terug te vinden. De onlinekopers krijgen deze informatie meegeleverd met de digitale e-voucher. 

 
De film van donderdag 26 september: Once upon a time…in Hollywood    20.15 uur 
In de Halderbergse Cultuurmaand vertoont Fanfare films bij het thema ‘Plekken van plezier’. 

De ‘Plek van plezier’ in de 10e film van de eigenzinnige Quentin 
Tarantino is het Los Angeles van 1969, waar veel aan het 
veranderen is. TV-ster Rick Dalton en zijn vaste stuntdubbel, 
chauffeur en klusjesman Cliff Booth kunnen in de vernieuwde 
filmindustrie nog maar nauwelijks aan werk komen en zien dat 
met lede ogen aan. Het toeval wil, dat het huis van Dalton naast 
dat van de Poolse regisseur Roman Polanski en diens vriendin 
Sharon Tate staat en wij weten wat zich daar af zal spelen. 
 
Er moet gezegd worden dat kosten nog moeite zijn gespaard bij 
de jaren ’60-vormgeving van Los Angeles in de film, maar ook 
het fenomenale samenspel van Leonardo DiCaprio en Brad Pitt 
mag niet onvermeld blijven. Dat Tarantino het met de waarheid 
niet altijd even serieus neemt, zal de kijker 
gemakkelijk accepteren.  

 
“De manisch-depressieve, rokende, worstelende Rick Dalton breekt door 
toedoen van het acteertalent van DiCaprio wel uit het stereotype-harnas. 
Een Oscarwaardige prestatie, net als de film zelf.” (Filmvandaag *****) 
 
 

https://www.filmbythesea.nl/publiekspoll


 
 
 
“…een ware explosie van over elkaar buitelende popculturele verwijzingen naar de 
televisieprogramma’s, liedjes en films van zijn jeugd” (**** NRC) 

 
“In de film zet Tarantino de loop der dingen naar zijn hand, hij 
verdraait bewust de geschiedenis. Om de film niet te spoilen, kan er 
over het einde niets worden verklapt, maar het sprookje dat hij 
tevoorschijn tovert, beneemt je de adem en ontroert diep.” (Trouw ****) 
 

“En de cineast prikt liefdevol in dat malle acteursbestaan. 
Stuntman Booth (Pitt op z’n charmantst) ís de ouderwets 
mannelijke held. Acteur Dalton spéélt graag dat type, maar is een 
weifelende alcoholist vol zelfmedelijden. DiCaprio speelt het 
heerlijk; exact voldoende kolderiek.” (de Volkskrant *****) 

 
Verenigde Staten 2019. Regie: Quentin Tarantino. Duur: 161’ 
(reden van de ingelaste pauze). Met: Leonardo DiCaprio, Brad 
Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Bruce Dern, Emile Hirsch e.v.a. 
De film wordt met pauze vertoond en een trailer vindt u hier op 
de Fanfaresite. 

 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     24 september 2019. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 

https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=733

