
 

Nieuws uit het donker 643 
Laten we u eerst maar even de tip meegeven, om donderdag tijdig naar de Utopiazaal af te 
reizen, als u tenminste zeker wilt zijn van een plaatsje. Nog steeds is er in het hele land veel 
belangstelling voor Downton Abbey, dus dat zal bij Fanfare niet anders zijn. Only you, die 
ondanks de verkeerde aanvangstijd in onze filmfolder goed werd bezocht, kreeg van onze 
gasten een 7,64. Hiermee staat de film op een voorlopige 29e plaats in de Fanfarepoll. 
 
30 jaar filmtheater 23 

Op 24 augustus 2005, nog ver voor we doorstartten dus, werd de eerste 
nieuwsbrief geschreven, die meteen ‘Nieuws uit het donker’ heette. Daarmee 
konden we binding houden met onze trouwe gasten en hen op de hoogte 
houden van de plannen voor de toekomst. En we konden tóch ons ‘filmei’ kwijt, 
ook al verzorgden we geen vertoningen. In brief 4 lezen we nog wat over de 
aandacht die ‘de Filmkrant’ aan “de kerkscheuring in Oudenbosch” besteedde 
en vanaf nummer 6 (nog steeds zonder plaatjes) is het Fanfarelogo 

voor het eerst te zien. Arie Onnink was gevraagd om er “een paar” voor het 
nieuwe filmtheater te ontwerpen, maar over het eerste was hij al zo enthousiast, 
dat we wel met hem mee móesten. Het eerste plaatje kwam pas in nummer 27 
en toen was de (immer maximale) dubbele A4 ook al regelmatig bereikt. 

In het eerste Fanfare-jaarverslag (klik maar) vermeldden we trots in 2006 al 
meteen 3378 bezoekers in De Vossenberg verwelkomd te hebben met een 
gemiddelde bezoekersaantal van 75,1 per voorstelling. Amadeus was de film met 
de hoogste waardering (9,4) en March of the penguins met 211 bezoekers de 
drukstbezochte, maar die vertoonden we dan ook 2 keer. 

 
Het terugblikken naar het Markland Filmfestival loopt af: aan de 25e jubileumeditie was een 
Filmfeest gekoppeld: met de dresscode ‘Moviestar’ konden de leerlingen glamourvol over de 
rode loper en daar naar (silent) disco’s en optredens van de schoolband. Ook konden ze zich 
op de foto laten zetten en daarvan kunnen we er een paar laten zien. We dachten dat ze 
gemaakt werden door Jos Antens. 

 
Er zou nog één 26e festival worden georganiseerd in 2007 en we sluiten de terugblik af met 
nóg wat foto’s. 

 

http://www.filmtheaterfanfare.nl/downloads/jaarverslagen/fanfare_jaarverslag_2006.pdf


 
 
 
 

Halderbergse Bode 
Het zal u misschien al opgevallen zijn: Fanfare 
krijgt  weer aandacht in het gratis huis-aan-

huisblad. Na een uitvoerig en indringend (uitleg)gesprek met een 
vertegenwoordiger van de Bode hebben we een nieuwe afspraak 
gemaakt. Tenzij er echt geen ruimte is, zal die aandacht er voortaan elke 
week zijn. Fanfare zal als tegengebaar een advertentie plaatsen in de 
Evenementenbode die in het komend voorjaar zal verschijnen. 
 
Programma 
Onder enig voorbehoud zijn de volgende titels vastgelegd, al wordt er nog aan het 
programma gewerkt. Let op de folder die snel zal verschijnen. 
do      7/11 Fisherman’s friends 
  Vooraf: optreden van shantykoor De Bossche Maten  

do     14/11 Instinct  

do     21/11 Before the frost (Før frosten)   
zo     24/11 Waar is het grote Boek van Sinterklaas? 14.00 uur 
do       5/12 Beats  
do     19/12 Judy 
 
De film van donderdag 31 oktober: Downton Abbey       20.15 uur 

Het was niet zo moeilijk om het succes te voorspellen van de film 
die gemaakt is naar aanleiding van de televisieserie (van 2010 tot 
2015) die alom geprezen en gewaardeerd werd. Ook wij zagen de 
serie en durfden Downton Abey (de film) ongezien al vast te leggen. 
Er is geen voorkennis nodig om toch zinvol aan te kunnen schuiven. 
 
De Crawleys en hun trouwe personeel bereiden zich voor 
op het belangrijkste evenement ooit in het statige huis: 
koning George V en koningin Mary van Engeland (we 
schrijven 1927) komen op visite. Dat zal “schandaal, 
romantiek en intrige teweegbrengen die de toekomst van 
Downton doen wankelen” aldus de persmap. 
 

Net als de serie werd de film geschreven door Julian Fellowes (Gosford Park, The young 
Victoria), vanzelfsprekend zijn er dezelfde karakters in de hoofdrollen en ook de regisseur is 
dezelfde.  

 
De serie werd bekroond met o.a. drie Golden Globe Awards en vijftien Emmy Awards van de 
69 nominaties. 

Het landhuis waar serie en film zijn opgenomen is Highclere Castle, dat 
inmiddels een toeristische attractie van formaat is geworden. U kunt het 
bezoeken, maar kijk eerst even of er nog ruimte voor u is. Toegang tot het 

kasteel en de tuinen krijgt u vanaf £17.00, maar er kwamen ook bedragen tot £120 voorbij bij 
ons flitsbezoek aan de site, maar dan zit er natuurlijk van alles bíj. 
 
Verenigd Koninkrijk 2019. Regie: Michael Engler. Duur: 122’. Met: 
Hugh Bonneville, Allen Leech, Elizabeth McGovern, Maggie Smith, 
Joanne Froggatt, Jim Carter 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.     29 oktober 2019. 
 
Dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. Vertoningsadres: Utopiazaal (Markland College) 
Pagnevaartweg 7, 4731 AA Oudenbosch. Contact programmering: 0165 314503 

https://www.highclerecastle.co.uk/
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=735

