
 

Nieuws uit het donker 646 
Aan de reacties van het publiek bij het verlaten van de zaal was al een lichte ontgoocheling 
te bespeuren. Hadden de bezoekers méér verwacht? De maar matige gemiddelde score van 
7,1 voor Instinct doet de film dan ook belanden op de 39e plaats in de Fanfarepoll 2019. 
 
André Rieu 70 

Vorige week hebben we besloten om mee te doen aan de landelijke 
viering van de 70ste verjaardag van André Rieu. Op zondagmiddag 19 
januari kunt u meefeesten vanaf 15 uur. Een dezer dagen gaat de 
voorverkoop van start via de Fanfaresite. Pashouders betalen €13,50 en 
voor reguliere bezoekers bedraagt de toegangsprijs €16,-. We zijn daarbij 
gebonden aan de verplichtingen die de distributeur ons oplegt, maar een 
passend glaasje in de pauze is ook nu weer bij de prijs inbegrepen.  
“70 years young is het ultieme concert van André Rieu met muzikale 
hoogtepunten die de maestro zelf heeft geselecteerd uit zijn luisterrijke 
carrière tot nu toe. Deze unieke feestelijke voorstelling voert u mee op een 

ongelofelijke reis rond de wereld naar de schitterendste concertlocaties van André Rieu, 
waaronder het Weense Schönbrunn, Radio City Music Hall in New York en het Kronings-
concert in Amsterdam. Als onderdeel van de viering haalt André samen met presentatrice 
Charlotte Hawkins herinneringen op aan zijn leven, de liefde en de muziek, terwijl hij zijn 
publiek meeneemt op een exclusieve rondleiding door zijn landhuis in Maastricht.” (Persmap) 
 
Panorama Mesdag 

“Kort na voltooiing, rond 1900, nam de 
populariteit van panorama’s echter snel af; 
het statische schilderij kon niet op tegen 
de dynamische film en andere vormen van 
vermaak.” 
Het is soms ver zoeken naar een link met 
film, maar bij het bijzondere schilderij in 
Den Haag is het dus gelukt. Klik hier. 

 
Den Haag 

Ook allemaal op loopafstand: het Mauritshuis, Paleis Noordeinde, het 
Binnenhof, de winkel-Prinsestraat, de Passage, het Vredespaleis en 
méér. Er zijn diverse wandelingen op internet te 
vinden, klik bij voorbeeld hier om de ‘Koninklijke 
wandeling’ op te halen. En tot en met 8 december 

staan op het Malieveld de tenten van Cirque du Soleil opgesteld. Ga met de 
trein óf parkeer ónder het Malieveld (koop een uitrijkaart bij het circus). 
 
De film van donderdag 21 november: Before the frost (Før frosten)      20.15 uur 

Weer zo’n Scandinavische film die boven het maaiveld uitsteekt, 
waarin we kennis maken met de ontberingen van het leven op 
het platteland in 1850.  
 
Al aan het begin van de winter doen mislukte oogsten zich 
gelden. De al wat oudere, zelfstandige boer Jens en zijn familie 
staan er slecht voor, zeker als gevreesd moet worden voor weer 
een heftige winter. Een van de oplossingen zou zijn als zijn 
dochter Signe zou trouwen met de zoon van de buren met de 
boerderij als ‘bruidsschat’. Als een rijke boer uit 
Zweden echter een deel van zijn land wil overnemen, 
geeft de koppige Jens aanvankelijk niet toe. Later zal 
hij zelfs zijn dochter onderdeel van de deal maken, 
zonder dat zij daar trouwens weet van heeft… 
 

https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/product/andre-rieu-70-years-young/
https://www.panorama-mesdag.nl/
https://denhaag.com/nl/routes/koninklijk


 
 
 

DE VOLKSKRANT   ★★★★                        

“Een personage, zo bewijst Christensens magnifieke vertolking, hoeft 
absoluut niet sympathiek te zijn om je mee te slepen” en “Fantastisch 
spel ook van Clara Rosager.” 
  

VPRO GIDS/CINEMA.NL ★★★★ 

“Monumentale rol van Christensen” en “Tijdloos drama over goede bedoelingen en slechte 
beslissingen, waarin verstandige dingen worden gezegd over patriarchale verhoudingen, het 
verlangen naar aanzien en zekerheid, en de macht van geld.” 
  
DE FILMKRANT 
“Intens, fysiek drama met mooie beelden.” “Een intens en fysiek gefilmd drama over een 
trotse zelfstandige boer die een barre strijd voert tegen winters en grootgrondbezitters.” 
“De groeven in het verweerde gezicht van acteur Jesper Christensen zijn als de groeven in 
het barre land.” “Een titanenstrijd van een kleine man” 
  

FILMTOTAAL.NL ★★★1/2 

  

CINEMAGAZINE.NL ★★★1/2 

“Krachtige acteerprestatie van Jesper 
Christensen” en “Indringend camerawerk 
maken dat je de modder en het stro bijna kunt ruiken “ 
  
- Klik hier voor een gesprek van 9 minuten over de film in ‘Nooit meer slapen’, een nacht-
programma op radio1. Daarin ook wat over de gebruiken in die tijd. 
- Klik hier voor een interview met regisseur Michael Noer én een recensie in NRC. 

 
Denemarken 2019. Regie: Michael Noer (foto links). Duur: 104’. Met: Jesper 
Christensen, Ghita Nørby, Clara Rosager, Elliott Hove, Rasmus Hammerich e.a. 
De film wordt zonder pauze vertoond en een trailer vindt u hier op de Fanfaresite. 

 
De film van zondag 24 november: Waar is het grote boek van  Sinterklaas? 14.00 uur 

M.m.v. enkele Pieten van de Pietenchaos uit Zevenbergen 

Armando de Boer is van huis uit televisieregisseur (‘Boer 
zoekt vrouw’), maar startte eerder al op RTL4 met ‘De club 
van Sinterklaas’. Een uitvloeisel daarvan zijn de films rond 
die club, die aan hun 8e aflevering toe zijn. 
 
De verwende Floor vraagt aan haar steenrijke vader een 
zwembad vol chocolademunten. Wanneer zelfs Sinterklaas 
hem niet kan helpen, ontvoert hij de Sint met zijn luchtballon. 
In ruil voor 1 miljoen munten zal hij Sinterklaas vrijlaten. Lukt 
het de Pieten om de munten te maken, zodat de Sint op tijd is 
voor pakjesavond? Vast wel. 
 
“Deze film geeft je alles wat je verwacht: grappige Pieten 
zoals de ijzersterke SuperPiet, een prachtig kasteel vol 
snoepgoed en cadeautjes, vrolijke dansliedjes, een schurk 
die gemeen en grappig is en natuurlijk Sint en Amerigo. Plus 

de Kerstman en zijn rendieren als bonus. Heel verrassend is het verder niet, maar zin in 
Sinterklaas heb je zeker als je weer naar buiten loopt.” (kidsweek) 
 
Nederland 2019. Regie: Armando de Boer. Duur: 67’. Met: Carlo 
Boszhard, Irene Moors, Wilbert Gieske e.v.a. De film wordt met 
pauze vertoond en een trailer vindt u hier op de Fanfaresite. De 
afwijkende toegangsprijs is € 6,-, ook voor Fanfarepashouders. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.      19 november 2019. 
 

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

https://www.vpro.nl/nooitmeerslapen/speel~RBX_VPRO_15701610~radio-cinema-f%C3%B8r-frosten~.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/15/zijn-land-verkopen-of-zijn-dochter-a3976795
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=745
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=740

