
 

Nieuws uit het donker 644 
Zoals gevraagd kwamen de meeste gasten afgelopen donderdag netjes op tijd en paste 
gelukkig iedereen (zij het nét) in de Utopiazaal. Downton Abbey viel in de smaak: een mooie 
score van 8,44 doet de film belanden op de 20e plaats in de Fanfarepoll van dit jaar. Even 
nog een complimentje aan de dames van de foyer die in de pauze in no time de consumpties 
verstrekten. Dat zien we bij collegavertoners nog wel eens anders… 
 
‘In het diepe’ 

“Films zijn super, films zijn geweldig, ik keek heel veel films; als het koekjes 
waren, zou ik al driehonderd kilo wegen, en toch ging mijn honger nooit over. 
Wat was er mis met films? Als het een probleem was dat films mooi waren 
en vol spannende avonturen, terwijl de werkelijkheid vaak veel saaier was, 
dan konden de films daar toch niets aan doen? De werkelijkheid moest zich 
eerder gaan staan schamen in een hoekje.”  
Uit: In het diepe’ van Fabio Genovesi, dat leest als het kijken 
naar een kruising tussen Brutti, sporchi e cattivi (1976) en 
Cinema Paradiso (1988).   

Nederlands. Druk 1 ISBN 9789056726140 juli 2019 Paperback 400 pagina's. 
€21,99. E-boek: €14,99.  
 
Verleng! 

Het is natuurlijk niet zo dwingend bedoeld, als het er staat, maar u 
kúnt uw Fanfarepas al verlengen en dus in 2020 weer profiteren van 
de voordelen. Nieuwe passen gelden ook de nog resterende 
maanden van 2019. Klik hier naar de Fanfaresite. U kúnt een account 
aanmaken, zodat u volgend keer niet alles opnieuw hoeft in te vullen, 
maar dat móet níet. 

 
Holland Film Nieuws 
We spraken al eerder over het huisorgaan van de filmwereld. In uitgave 150(!) 
van HFN van oktober werd Fanfare uitgebreid belicht en het resultaat van het 
gesprek van Sonja Barentsen met Dian, Ad en Wilfried is op de volgende 
pagina te zien. Om de leesbaarheid bij het omzetten naar pdf te behouden, 
moest het wel zo groot mogelijk. Let op de slotzin: “Nee, die fanfare in 
Oudenbosch is nog lang niet uitgeblazen.” 
 
De Bossche Maten 

Er bleken zelfs 2 shantykoren in Oudenbosch te bestaan en omdat enkele 
leden van ‘de Bossche Maten’ reguliere bezoekers zijn van ons filmtheater 
kozen we voor die groep. Maar ook van ‘De Markmakkers’ zal wel een aantal 
leden aanwezig zijn bij Fisherman’s Friends, want ook van 
daaruit werd enthousiast gereageerd op de vertoning. De 

site van de Bossche maten vindt u hierachter en donderdag zullen zij 
voorafgaand aan de film een minuut of 20 van hun kunnen laten horen. Zij 
zingen (ook) een aantal liedjes die in de film langskomen.  
 
Schrijvers op het scherm 

Bij het Film Fest Gent waren we bij de presentatie van het nieuwe boek van de 
Vlaming Bavo Dhooge (hij schreef al meer dan 100 titels, variërend van thrillers 
(“Zijn werk wordt vergeleken met dat van Quentin Tarrantino, de Coen Brothers 
en Elmore Leonard.“) via kinderboeken tot lovestories. 
Klik maar eens hier naar de site van Bol.  
In Schrijvers op het scherm vindt u in 24 hoofdstukken 
een overzicht van de diverse verschijningen van 

schrijvers in films. Als extraatje nog een lijst van pakweg 800 titels 
van films waarin schrijvers voorkomen. Voor echte filmliefhebbers. 
 

https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/product-categorie/fanfarepassen/
http://www.debosschematen.nl/
https://www.bol.com/nl/c/boeken-bavo-dhooge/741933/N/8299/?Referrer=ADVNLGOO002008F-ERDUOBZIHVSQS-359042098741&gclid=EAIaIQobChMIsLr47YjL5QIVB813Ch0rxAxeEAAYASAAEgLm-vD_BwE


 
 
 
 
In Holland Film Nieuws 150 

 
De film van donderdag 7 november: Fisherman’s Friends      20.15 uur 
Vooraf een optreden van shantykoor ‘De Bossche maten’ van ongeveer 20 minuten. 

Nog steeds zingen ze elke vrijdag aan de haven van 
Port Isaac in Cornwall, Engeland hun zeemansliederen, 
maar de over hen gemaakte film zorgde voor veel 
uitnodigingen, nadat ze onverwacht op de Engelse 
hitlijsten waren terechtgekomen. 
 
Muziekproducent Danny uit Londen viert met zijn 
collega’s in Port Isaac een vrijgezellenfeestje. Daar is 
hij onder de indruk van de Fisherman’s Friends die er 
op de kade zeemansliederen zingen en hij wil een 
platencontract voor ze afsluiten. De vissers lachen hem 
uit, hebben ook geen tijd, maar Danny is al even 
eigenwijs. 
 
“Gelikte Londense muziekbonzen versus oprecht 
Cornisch vissersvolk. Zonnebrillen en merkkleding 
tegenover overalls en ongeschoren koppen. Doorleefde 
shanties als antidotum voor risicoloze hitreceptjes.” (de 
Volkskrant) 
 

Verenigd Koninkrijk 2019. Regie: Chris Foggin. Duur: 112’. Met: Tuppence Middleton, Daniel 
Mays, James Purefoy 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.     5 november 2019. 
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