
Nieuws uit het donker 653 
Met een prachtige score van 8,63 voor Knives out en een in de pauze al zeer goedgemutst 
publiek vinden we (ook) zelf wel dat we het nieuwe jaar mooi zijn gestart. Deze week kunt u 
zelfs twee keer naar de Utopiazaal en overweegt u dat op z’n minst. 
 
De Volkskrantlezer 
..heeft de onderstaande films als beste van 2019 uitgeroepen. Als Fanfare ze heeft vertoond 
staat de score erachter. De nummers 1 en 2 kregen vrijwel evenveel stemmen. Klik hier naar 
de Volkskrantpagina met alles over die stemming, ook die voor beste serie. 
De beste films volgens de 3133 lezers 
  1) Joker 
  2) Once upon a time in... Hollywood 7,16 
  3) The favourite 6,56 
  4) Parasite  
  5) Green Book 9,17 
  6) The Irishman 
  7) Sorry we missed you 9,00 
  8) Marriage story 
  9) Portrait de la jeune fille en feu  
10) Werk ohne Autor 9,52  
 
Foutje 

Hoi Dian, Wilfried en Ad, realiseerde ik me ineens dat het (13.45 u), zondagmiddag de 

Levende Delta-tijd was, snel nog in de folder gekeken, ja, om 14 uur, we hadden nog dik 10 

minuten, snel snel, jassen aan, hond binnen, auto gepakt, en naar de Pagnevaartweg 

gescheurd..... waar tot onze verbazing de hekken gesloten zijn.                          

Een week te vroeg, niet goed gekeken naar de datum, hahaha 
Zondag aanstaande: De levende Delta in aanwezigheid van de maker: Ronald Faber.  
 
Golden Globes 

Ook bij de uitreiking van die prijzen scoorde Once upon… onder meer 
voor beste film en beste acteur) erg goed. Klikt u hier om daar 
eventueel alles over te lezen op nu.nl; we gaan er van uit dat u op 
andere plaatsen voldoende werd geïnformeerd over de winnaars 
daarbij. Eén opmerking dan: de Globe voor beste actrice ging naar 

Renée Zellweger (Judy, 8,51) en die voor beste acteur in een comedy naar Taron Egerton in 
Rocketman (8,62), die Fanfare beide vertoonde. 
 
Inhaalslag 
Naar aanleiding van die uitslagen overwegen we om in februari enkele films 
te vertonen die we wel zagen maar nog niet vertoonden. Met één wekelijkse 
titel moeten we veel schrappen uit ons wensenlijstje. Op 13 januari volgen 
nog de Oscarnominaties; de uitreikingen van die filmprijzen zijn op 9 februari. 
U hoort van ons! 
 
De Volkskrantdag 
Het vaste groepje Fanfaregasten dat al vaker de extra dag van het IFFR in 
Rotterdam bezocht doet dat ook dit jaar en we laten daarom weten aan alle 
ándere geïnteresseerden: op zondag 2 februari is (alleen) nog plaats bij het 
‘centrumprogramma’ of dat in het Nieuwe Luxor-theater. Op één dag kunt u 
naar 5 “festivalfavorieten”, gekozen uit de ongeveer 20 door het reguliere 
publiek hoogst gewaardeerde films van het festival. U móet ze natuurlijk niet 
per se alle 5 gaan zien, maar voor € 47,- bent u eventueel wel een hele dag 
onder de pannen. Klikt u hier voor meer informatie. 
 
 

https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/joker-en-the-crown-zijn-beste-film-en-serie-van-2019-volgens-lezers-van-de-volkskrant~ba05ebe6/
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=733
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=708
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=710
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=746
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=711
https://www.nu.nl/film/6021867/overzicht-dit-zijn-de-winnaars-van-de-golden-globes-2020.html
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=743
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=726
https://iffr.com/nl/iffr-volkskrantdag-2020


 
 
 
De film van donderdag 9 januari: La belle Époque       20.15 uur 

Als de mogelijkheden van de techniek gecombineerd 
worden met de ruime portemonnee van gefortuneerden om 
er een dikke boterham mee te kunnen verdienen, wordt dat 
niet nagelaten door het bedrijf Time Travellers, dat Antoine 
heeft opgezet. Het laat ‘cliënten’ gebeurtenissen herbeleven 
door de omgeving na te bouwen en acteurs de situatie na te 
laten spelen op verzoek van die klanten. 
 
Dit overkomt de wat norse, gedesillusioneerde zestiger 
Victor: hij mag de tot nu toe meest bijzondere week van zijn 
leven in 1974, waarin hij zijn grote liefde Marianne 
ontmoette nóg eens meemaken. 
 
La belle époque was de openingsfilm van Film by The Sea 
en liet daar een 4,36 (uit 5) noteren bij het publiek en is 
vanaf 2 januari in ons land te zien. 
 

VPRO CINEMA  ★★★★ 

“Komisch drama van Bedos (die ook het scenario schreef) is prettig vilein, zegt ondertussen 
verstandige dingen over de liefde en ouder worden.” 

 

FILMKRANT 
“De thematische gelaagdheid tilt La belle époque boven de conventionele romkom uit, die de film ook 
is. Het acteursensemble had dat ook door, want vooral de veteranen Daniel Auteuil als Victor en 
Fanny Ardant als zijn vrouw zijn heerlijk op dreef. Over nostalgie gesproken.” 

 

CINEMAGAZINE.NL ★★★★ 

“La belle époque is een fijne Franse film, die zowel handig inspeelt op de huidige maatschappij (zoals 
de gadgetmoeheid van veel mensen) als een universeel en tijdloos verhaal vertelt: soms heb je maar 
even een andere blik nodig op je leven om alles weer in het juiste perspectief te zien.” 

 
Frankrijk 2019. Regie: Nicolas Bedos. Duur: 115’. Met: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, 
Doria Tillier, Fanny Ardant e.v.a. Met pauze, een trailer vindt u hier op de Fanfaresite. 
 
De film van zondag 12 januari: De levende Delta    14.00 uur 

In aanwezigheid van de maker Ronald Faber 
Zelf zegt de maker van De levende Delta dat zijn 
documentaire echt niet alleen voor duikers en andere 
watersporters is bedoeld, maar aan iedereen duidelijk wil 
maken wat een “ongekende schoonheid” in Zeeland, ook 
ónder water, te vinden is. 
 
“De levende Delta is een filmische ode aan de Zeeuwse 
Delta en het schetst een beeld van de gevolgen die het 
ingrijpen van de mens heeft, maar ook het verloop van 
de seizoenen en de invloed die de getijden hebben op de 
ontwikkeling van de unieke leefgemeenschap onder 
water in de Zeeuwse Delta.” (filmsite) 
 
“Zeker tachtig verschillende dieren- en plantensoorten 
passeerden zo de afgelopen twee jaar tijdens zo'n 
honderd duiken de lens van zijn camera.” (PZC) 
 

Nederland 2019. Regie en productie: Ronald Faber. Duur: 52’. De afwijkende toegangsprijs 
is € 7,-. Met Fanfarepas of CJP: € 6,-, maar daarin is de koffie of thee vooraf inbegrepen. Er 
is een Q&A met de maker na de voorstelling. Zonder pauze, een trailer vindt u hier op de 
Fanfaresite. 
 
Hartelijke groet van Wilfried van Dongen en Dian en Ad Uijtdewilligen.      7 januari 2020. 
 

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=749
https://www.filmtheaterfanfare.nl/site/filminfo/?ID=752

