
 

Nieuws uit het donker 642 
En dan was er weer eens een mooie eensgezindheid bij Celibaat. Veruit de 
meeste gasten gaven de documentaire een 4 (= goed). Enkele uitschieters naar 
boven en enkele naar beneden resulteerden in een mooie 7,83, waarmee de film 
de 26e plaats mag innemen in de Fanfarepoll 2019. We bedanken trouwe gaste 
Anneke de Klerk die uit eigen ervaring wat kon vertellen over het leven binnen 
een familie met ‘kloosterervaring’. Regisseur Daan Jongbloed werd weliswaar 
vanwege een griep node gemist, maar het werd tóch een mooie avond. 
 
30 jaar filmtheater 22 

In het jaar 2005, dat dus het laatste in Fidei et Arti zou zijn, leren we uit het 
jaarverslag, dat toepasselijk “Van Filmtheater Fidei et Arti naar Filmtheater 
Fanfare” heette, dat we tot en met de voorstelling van Comme une image, 
de winnaar van de Gouden Palm van Cannes 2004, op 17 maart nog 1623 
bezoekers hadden ontvangen. Daarmee kwam het totale bezoekersaantal 
op 57.874. Daar zitten we bij Fanfare met aan het eind van september 2019 
zo’n 63.656 bezoekers al flink overheen.  

Het was voor het management van het cultureel centrum wel gemakkelijk, dat 
we de programmering al tot en met Hotel Rwanda op 23 juni hadden 
vastgelegd en het schijnt dat die planning ook is uitgevoerd, al weten we dat 

natuurlijk niet zeker.  
Omdat u in dat jaarverslag over 2005 (klik hier naar de 
Fanfaresite) alles ook zelf kunt nalezen, volstaan we hier met te 
vertellen dat de golf van protesten en de vele steunbetuigingen 
aan de organisatoren van het filmtheater ertoe hebben geleid dat 
bij de voorstelling van 31 maart (van Playtime van Jacques Tati in de 

‘Klassiekersreeks’) een initiatiefgroep werd gevormd die in eerste instantie tevergeefs 
probeerde het bestuur en management van Fidei et Arti op andere gedachten te brengen. 

Die groep bestond uit een aantal vaste bezoekers 
van het filmtheater, te weten Theo Hoebink, Lia 
Vonk, Peter Dingenouts, Sjaak Reemers en Gidy 
en Jan Brink. Natuurlijk zijn we hen veel dank 
verschuldigd.  
 
Op 13 oktober werd de oprichting van de 
onafhankelijke Stichting Filmpromotie 

Halderberge tijdens de eerste officiële vergadering van deze stichting gevierd en werd een 
naam gekozen voor het nieuw op te richten filmtheater. Die moest Filmtheater Fanfare 
worden, naar de gelijknamige film van Bert Haanstra, omdat de situatie van 2 filmtheaters in 
één plaats kon worden vergeleken met het verhaal (de strijd tussen 2 fanfaregezelschappen 
in één dorp) uit die film. 

De initiatiefgroep werd stichtingsbestuur met daarin Theo, Sjaak en Peter, die 
u al kent, en Elly Legius als secretaresse en Geert Westenberg als 
penningmeester. Lia Vonk (foto links)  en Jan en Gidy Brink trokken zich terug; 
hun taak was volbracht.  

Op 29 december 2005 ging Filmtheater Fanfare van start met 126 gasten in De Vossenberg, 
een feestelijke opening met de medewerking van, hoe kan het ook anders, een heuse 
fanfare: St. Caecilea uit Hoeven. Als openingsfilm was de nieuwste film van Woody Allen: 
Matchpoint in Avant Première te zien. De foto’s zijn van die avond: 

 
 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/downloads/jaarverslagen/fanfare_jaarverslag_2005.pdf


 
 
 
Film Fest Gent 

Het grootste filmfestival van België is dat van 
Gent: de ongeveer 120 films worden bezocht door 
ongeveer 130.000 bezoekers en Fanfare liet zich 
daar dus ook vertegenwoordigen.  
Op de foto’s is te zien dat Geraldine Chaplin (75) 

zojuist de Joseph Plateau Honorary Oeuvre-award kreeg overhandigd voorafgaande aan de 
opvolger van King of the Belgians waarin zij meespeelt, met 6,92 bijna de laagste Fanfare-
score van 2017. The barefood emperor was met twee sterren een van onze minste films van 
het festival; vreest dus niet. Wel maken onze beste titels, met datum van uitbreng, kans om 
vertoond te worden bij Fanfare. We gingen tot en met 4 sterren: 
Honeyland    9/1 *****  
Mijn bijzonder rare week met Tess  (3/7) ***** 
Knives out    28/11 ****½  
Papicha     ****½  
The lighthouse    27/2 **** 
Echo     12/12 **** 
Les Misérables    20/2 **** 
A white, white day    **** 
Pavarotti    (3/10) ****  
A hidden life    6/2 **** 
The mustang     **** 
Instinct     (3/10) **** 
And then we danced    7/11 **** 
Jo Jo rabbit    9/1 **** 

Honeyland is een nauwelijks te geloven documentaire, Mijn bijzondere 
week.. een perfecte familiefilm, Knives out een meesterlijke Whodunit 
van Rian Johnson (hij was ook in Gent en is ook de maker van Star 
Wars: The Last Jedi) en Papicha is een indrukwekkende vrouwenfilm 
uit Algerije. Het wordt dus nog moeilijk kiezen voor onze agenda. 
 
De film van donderdag 24 oktober: Only you        20.15 uur 

Soms kan een onenightstand op Oudejaarsavond, na 
een toevallige ontmoeting in een taxi, wel degelijk 
leiden tot een romance; Jake en Elena worden erg 
snel stapelverliefd op elkaar. Er is dan wel een stevig 
leeftijdsverschil van 10 jaar, maar daar merken ze 
niets van. Het koppel gaat al snel samenwonen. Het is 
misschien enigszins van deze tijd, dat we eraan 
gewend zijn geraakt om gemakkelijk onze zin te 
krijgen, maar als het koppel besluit om een kind ‘te 
nemen’ blijkt dat níet vanzelf te gaan. 
 
Het gemis van een kind of het niet in vervulling gaan 
van de kinderwens wordt een steeds groter probleem 
en de vraag is of de relatie zo’n omissie aankan. 
 
“…het gaat over het geloof in een onvoorwaardelijke 
liefde, die alles overwint en los kan staan van sociale 
verhoudingen, toekomstdromen en praktische 
tegenslagen.” (de Volkskrant) 
 

“Haar regie vloeit daar logisch uit voort, met een naturalistische stijl. De camera zit de 
prachtig spelende acteurs dicht op de huid, waarbij Wootliff het liefst niet monteert in hun 
intieme scènes maar de camera langzaam van gezicht naar gezicht laat glijden.”(NRC) 
 
Verenigd Koninkrijk 2018. Regie: Harry Wootliff. Duur: 119’. Met: Laia Costa, Josh O'Connor, 
Stuart Martin e.a. De film wordt zonder pauze vertoond, een trailer hier op de Fanfaresite. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.     22 oktober 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=738

