
 

Nieuws uit het donker 639 
Bij de vertoning van De Patrick aanstaande donderdag kúnnen we enigszins last hebben van 
de wet van de remmende voorsprong: de film is immers pas afgelopen donderdag in 
première gegaan in Nederland en er is dan nog maar weinig van mond tot mond gegaan. 
Maar als onze afsluiter van de Halderbergse Cultuurmaand vonden we de film té geschikt en 
boeker Edgar van distributeur Paradiso begreep dat helemaal. Lees verderop dus méér. 
 
Tarantino 

Niet iedereen kon het (eigenlijk erg overdreven) geweld in Once upon a time… 
waarderen en dus werd óók “een verschrikkelijke film” gehoord bij het verlaten 
van de zaal. Daar zullen de 4 eentjes bij de scheurkaartjes dus wel vandaan zijn 
gekomen. “Tarantino’s beste” en soortgelijke reacties zorgden natuurlijk voor de 
13(!)) vijfjes. Uiteindelijk werd het een 7,16, goed voor een 31e plaats in de 
Fanfarepoll 2019.   

 
Museumtip 1 

Een museum linken aan ‘film’ is tegenwoordig niet zo moeilijk meer: in 
bijna alle exposities zijn wel bewegende beelden opgenomen. Zo ook bij 
de bijzondere tentoonstelling ‘Design van het Derde Rijk’, tot en met 19 
januari 2020 in het  Designmuseum in Den Bosch. Je moet zeker de gratis 

audiotour gebruiken, je hebt ongeveer 1½ uur nodig én je moet tevoren 
reserveren om zeker te zijn van toegang, óók met een Museumkaart. 
De reguliere entree  is €10,-, gratis met Museumkaart. Klik hier voor de 
museumsite. We noemen Leni Riefenstahl (in 2007 vertoonden we haar 
onderwaterfilm Impressionen unter Wasser, maar zij is natuurlijk vooral 

bekend om Olympia, haar filmische 
verslag van de Olympische spelen van 
1936 in Berlijn), we noemen de Kever van Volkswagen, de 
swastika en de Nazistische vaandels, maar er zijn nog veel 
meer kenmerkende ontwerpen, waar triestmakende 
herinneringen aan zijn verbonden.  

 
Museumtip 2 

Je kunt binnen blijven omdat beide 
musea aan elkaar zijn verbonden 
en daarom doe je natuurlijk in het Noordbrabants 

Museum ook de tentoonstelling ‘Van Goghs intimi’. Die geeft je (tot en met 12 januari 2020) 
in ongeveer 5 kwartier een heel persoonlijke indruk van de kunstenaar. Geen grote werken, 

die mogen het Van Gogh-museum in Amsterdam natuurlijk niet uit, maar 
veel wetenswaardige informatie over de mens, zijn reizen, 
brieven en persoonlijke leefomstandigheden. Reserveer 
ook voor deze tentoonstelling op de site (€15,- of gratis met 
Museumkaart, maar ook dan reserveren!) en laat ze 
eventueel op elkaar aansluiten óf ga tussendoor even 
lunchen bij bijvoorbeeld Visch (veel méér dan een viswinkel, ‘Seafoodbar’ 
klinkt al beter) en ook daar kan het druk zijn.    

 
30 jaar filmtheater 19 

We waren gebleven bij 2003 en daarin wordt de 1000ste film 
genoteerd. Het is op 5 juni en in Avant première de nieuwste 
van Stephen Frears: Dirty pretty things, een regisseur die we 
in al die 30 voorbije jaren erg trouw zijn gebleven. In de 
bijlage bij de feestfolder lezen we overigens: “Natuurlijk zijn 
vele problemen langsgekomen, maar die behandel je niet bij zo’n 
feestelijke gebeurtenis.” Dat was wel een voorbode.  

 
 

https://designmuseum.nl/
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/van-goghs-intimi/
https://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/van-goghs-intimi/
https://vischzaak.nl/


 
 
 

Op het randje met 2003, want op 9 december 2002, vond de eerste 
‘Maandagmatinee’ plaats. Een keer per maand verzorgden Ben Veraart en 
Hompy op maandagmiddag om 14.30 uur een extra voorstelling “voor 
ouderen en iedereen die vrij is”. Dat begon met Nynke, Billy Elliot en Ja 
zuster, nee zuster en we gingen ermee door tot we in 2005 afscheid 
moesten nemen van Fidei et Arti. De opkomst bij de Maandagmatinees 
was over het algemeen goed tot zeer goed.  
Volgende keer verder en geeft u het door als we in de fout gaan of iets zijn 
vergeten. 

 
De film van donderdag 3 oktober: De Patrick        20.15 uur 
In de Halderbergse Cultuurmaand vertoont Fanfare films bij het thema ‘Plekken van plezier’. Vanavond de 
laatste film uit de reeks. 

Bij het zien van de Belgische productie van vanavond 
kwamen herinneringen boven aan het werk van de 
gebroeders Van Warmerdam; regisseur Mielants creëert 
met de naturistencamping van de ouders van Patrick 
Janssens een merkwaardige ‘Plek van plezier’. 
 
Als de vader van Patrick is overleden, krijgt hij de leiding 
over de camping. Een veel groter probleem voor de 
halve wees op leeftijd is het feit dat hij een van zijn 
hamers kwijt is. Het terugvinden van dat kleinood wordt 
een obsessie en dat zet de vaste bewoners van de 
camping aan het denken én zij gaan over tot actie om 
hun ‘Plek van plezier’ in stand te houden. 
 
“Hoe langer hoe meer wordt zijn queeste een zoektocht 
naar zichzelf. De Patrick is een familiedrama over de 
eigenaardigheden van de mens, over loslaten en blij zijn 
met wie je bent.” (persmap) 
 

Vorige week verschenen de recensies in de media en eigenlijk 
geven ze allemaal vier sterren, behalve Trouw die er één gaf. Ook 
werden veel interviews gepubliceerd en laten we er dan één 
uitkiezen; dat met hoofdrolspeler Kevin Janssens (die 17 kilo 
aankwam voor de rol) in de Volkskrant vindt u hier. 

 De Volkskrant (★★★★) 

“Eigenzinnige tragikomedie, Pierre 
Bokma en Ariane van Vliet (foto links) zijn voortreffelijk”. 

NRC (★★★★) “Met zijn unieke mix van detective, slapstick en 

lullige intriges maakt dat De Patrick tot de grappigste 
rouwverwerking ooit.” 

De Telegraaf (★★★★), Het Algemeen Dagblad (★★★★) 

Het Parool (★★★★) “Prachtig subtiel”. 

VPRO-gids/Cinema.nl (★★★★) “Een van de leukste Nederlandstalige films dit jaar komt uit 

België.” “Behandelt uiteenlopende thema’s als rouw, authenticiteit en ambitie, maar blijft 
bovenal boeien door de terloopse humor, stijlvaste regie en de perfect getroffen toon.” 

Veronica Magazine (★★★★) “Kostelijke zwarte humor van het niveau van Alex van 

Warmerdam” “De cast is zonder uitzondering fantastisch” 
de Filmkrant “Eigenzinnig speelfilmdebuut” 

 
België (Vlaanderen) 2019. Regie: Tim Mielants. Duur: 
97’. Met: Kevin Janssens, Pierre Bokma, Hannah 
Hoekstra, Frank Vercruysse, Tine Van den Wyngaert, 
Ariane van Vliet 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.     1 oktober 2019. 
 

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

https://www.volkskrant.nl/mensen/kevin-janssens-kwam-voor-zijn-filmrol-17-kilo-aan-voor-mij-was-het-een-kostuum-dat-ik-aantrok~bfa7e34f/
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=734

