
Programma 
februari 2017

The Salesman
Regie: Asghar Farhadi
Met: Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti
Iran, 2016, 2 uur en 10 minuten

Emad en Rana betrekken een nieuw apparte-
ment in Teheran nadat hun eigen woning door 
werkzaamheden dreigt in te storten. De vorige 
bewoonster van het appartement lijkt overhaast 
vertrokken. Wanneer een vreselijk voorval Rana 
treft, blijkt de achtergrond van de vorige huurster 
hier iets mee te maken te hebben. Emad’s zoek-
tocht om te achterhalen wat er precies is gebeurd, 
zal het leven van het jonge koppel dramatisch 
veranderen. The Salesman werd in Cannes 
bekroond voor Beste Scenario en Beste Acteur en 
was dit jaar genomineerd voor de Golden Globe die 
uiteindelijk naar Paul Verhoeven ging. Regisseur 
Asghar Farhadi won in 2012 een Oscar voor 
A Separation. 

do 2 t/m wo 15 feb

Muziek moet je 
maken met je hart
Regie: Ton Polman
Met: Jan Theelen, Emmanuel Theelen, Caecil Theelen, 
André Rieu. Limburg, 2016, 50 minuten

Filmmaker Ton Polman uit Munstergeleen maakte 
een portret van de arrangeur, componist en 
accordeonist Jan Theelen. In zijn opnamestudio’s in 
Munstergeleen maakt Jan talloze muziekproducties 
voor grote platenmaatschappijen en werkte hij met 
coryfeeën zoals o.m. Tom Manders, André Rieu, 
Lori Spee en Johnny Hoes. Ook de grote Limburgse 
carnaval-revues met bekende artiesten in de hele 
provincie konden profiteren van zijn muzikale 
kwaliteiten. Entree is 3 euro, maar daar krijgt u wel 
een gratis drankje voor.

di 7 feb / 20.00 uur

Kopstukken 
door Jan Salden

Vanaf dinsdag 7 februari is Jan Salden weer terug. 
Dit maal met de 6-delige filmcursus ‘Kopstukken’. 
Het werk van zes uiteenlopende regisseurs wordt 
geanalyseerd en becommentarieerd met de 
gebruikelijke portie kennis, passie en humor die we 
van Jan gewend zijn. Heel leuk en heel leerzaam! 
De kopstukken die besproken worden zijn: Martin 
Scorsese, Paula van der Oest, Sergio Leone, Jim 
Jarmusch, Akira Kurosawa en Thomas Vinterberg. 
De cursus kost 55 euro voor de hele reeks of 10 
euro per les. 

di 7, 14 & 21 feb en di 7, 14 & 21 mrt

Documentaire

The History of Love 
Regie: Radu Mihaileanu
Met: Gemma Arterton, Derek Jacobi, Elliott Gould
Verenigde Staten, 2016, 2 uur en 14 minuten

Er was eens een jongeman genaamd Leo, die hield 
van een jongedame, Alma. De Tweede Wereldoorlog 
scheidde hen; Alma vluchtte naar New York, maar 
Leo zette alles op alles om haar terug te vinden. Zijn 
liefde uitte hij in een boek dat hij voor haar schreef. 
In hedendaags New York woont een levenslustige 
tiener, ook zij heet Alma. Aan de andere kant van de 
brug, in Chinatown, woont de oude Leo. Niets lijkt 
Leo te verbinden met de jonge Alma, maar een reis 
door de tijd en over continenten brengt ze samen. 
The History of Love is gebaseerd op de bestseller 
’De geschiedenis van de liefde’ van Nicole Krauss. 
For the lovers: op dinsdag 14 februari ontvangen u 
en uw partner een glaasje prosecco voorafgaand 
aan de film.

do 9 t/m zo 19 feb 

Sweet Dreams (Fai Bei Sogni)

Regie: Marco Bellocchio
Met: Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino
Italië, 2016, 2 uur en 14 minuten

De idyllische jeugd van de negenjarige Massimo 
wordt abrupt verstoord door de raadselach-
tige dood van zijn moeder. Jaren later, wanneer 
Massimo als een succesvolle journalist een 
breaking story krijgt aangeboden, wordt hij van de 
sportredactie gepromoveerd om over de oorlog 
in Sarajevo te berichten, waar hij last krijgt van 
paniekaanvallen. Weer thuis in Turijn ziet hij zich 
gedwongen om het appartement van zijn ouders 
te verkopen, wat pijnlijke herinneringen doet 
bovendrijven. Enig lichtpuntje in de miserie is zijn 
begripvolle en sympathieke dokter Elisa. Dit bitter-
zoete drama is gebaseerd op de autobiografische 
bestseller van journalist Massimo Gramellini, de 
adjunct-hoofdredacteur van de krant La Stampa.

do 9 t/m wo 22 feb 

Drama

Cemetery of Splendour
Regie: Apichatpong Weerasethakul
Met: Banlop Lomnoi, Jenjira Pongpas
Thailand, 2016, 2 uur

Jenjira, een eenzame verpleegster, geeft zich op als 
vrijwilliger om te zorgen voor 27 soldaten die lijden 
aan een onverklaarbare slaapziekte met vreemde 
hallucinaties. In het bijzonder ontfermt ze zich over 
Itt, die geen enkel familielid op bezoek krijgt. Een 
snufje magie, heling, romantiek en dromen vormen 
samen de hoekstenen van Jenjira’s pad naar een 
betere kennis van zowel zichzelf als de wereld om 
haar heen. “Er zijn veel beelden in Cemetery of 
Splendour die je na afloop van de film in je ogen zou 
willen bewaren. Zachtjes je oogleden er overheen 
sluiten, ze koesteren in je traanvocht. Omdat hun 
stille onnadrukkelijke schoonheid ontroert.” Aldus 
Dana Linssen in de Filmkrant. Vijf sterren.

vr 10 t/m wo 22 feb 

Drama

The Revenant 

Regie: Alejandro González Iñárritu
Met: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson
Verenigde Staten, 2015, 2 uur en 36 minuten

De met prijzen overladen The Revenant (Oscars 
voor beste acteur, beste regisseur en beste cine-
matografie en Golden Globes voor beste film, beste 
regisseur, beste acteur) vertelt over de buitenge-
wone kracht van de menselijk wil. In 1832 leidt Hugh 
Glass een groepje pelsjagers door de Amerikaanse 
wildernis als hij wordt aangevallen door een beer. 
Zijn kompanen laten hem achter in de veronderstel-
ling dat hij het niet meer lang zal maken. Maar Glass 
gaat niet dood, zint op wraak en is bereid daarvoor 
onvoorstelbare ontberingen te doorstaan. Bereid u 
voor op prachtige landschappen en onvergetelijke 
scenes! 

vr 3 t/m wo 8 feb

Drama / Komedie Drama

The Founder

La La Land
Regie: Damien Chazelle
Met: Ryan Gosling, Emma Stone, J.K. Simmons
Verenigde Staten, 2016, 2 uur en 10 minuten

Mia droomt ervan actrice te worden in Hollywood. 
Tussen het serveren van koffie door rent ze van de 
ene auditie naar de andere. Jazzmuzikant  
Sebastian speelt piano in sjofele clubs om de 
eindjes aan elkaar te knopen en droomt van een 
eigen jazzclub. Voor beiden lijkt het leven waar ze 
op hopen ver weg. Het lot brengt deze dromers 
samen, maar is hun liefde bestand tegen de ver-
leidingen en de teleurstellingen van het hectische 
leven in Hollywood? La La Land is de tweede film 
van de 32-jarige Damien Chazelle die in 2014 
debuteerde met Whiplash. La La Land is samen met 
Moonlight de favoriet voor de Oscars. De film won in 
januari zeven Golden Globes. Een record.

do 2 feb t/m wo 8 feb

A streetcat named Bob
Regie: Roger Spottiswoode 
Met: Luke Treadaway, Bob, Ruta Gedmintas, 
Groot-Brittannië, 2016, 1 uur en 43 minuten

A streetcat named Bob is gebaseerd op het 
hartverwarmende, waargebeurde verhaal van de 
straatmuzikant James Bowen. Na een moeilijke 
jeugd, heeft Bowen een leven als dakloze achter 
zich gelaten en probeert hij af te kicken van zijn 
heroïneverslaving. Als hij in de hal van zijn flat een 
gewonde rode kater vindt, verandert dat zijn leven. 
Bob vergezelt hem naar zijn werk als straatmu-
zikant en verkoper van de daklozenkrant en via 
Youtube filmpjes worden de twee beroemd. In de 
verfilming speelt Bob de kat zichzelf.

do 2 t/m zo 12 feb

Inclusief
PAUZE

Musical Drama / Komedie Drama

Filmcursus

Iedere vrijdagmiddag: 

Seniorenmatinee 
6O+ voor 6 EURO
(geen andere kortingen van toepassing).

Honger voor en na de film? 
Bij onze overburen en vrienden van 
Coffee Mundo krijg je niet alleen de lekkerste 
koffie van Nederland (AD koffietest, oktober 
2016), maar op donderdag en vrijdag tot 
19.30 uur is tevens de keuken geopend 
voor een hapje eten.

Verwacht maart

Brimstone
Martin Koolhovens nieuwste film is een spannende 
en epische western-thriller die verhaalt over Liz, 
een jonge vrouw wier leven en dat van haar gezin 
op het spel komen te staan als een huivering-
wekkende dominee in haar leven verschijnt.

Moonlight
Deze Golden Globe winnaar en Oscarfavoriet volgt 
drie periodes uit het leven van een jonge Afro-
Amerikaanse man die worstelt met zijn identiteit, 
mannelijkheid, seksuele geaardheid en plaats in 
de wereld. Winnaar van de Golden Globe voor 
Best Motion Picture – Drama. Vanaf 23 maart. 

Lion
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal, vertelt 
Lion het verhaal van de Indiase jongen Saroo 
Brierley. Als vijfjarig jongetje komt hij per ongeluk 
terecht op een trein die hem duizenden kilometers 
door India voert; ver weg van zijn thuis en familie. 
Vanaf 2 maart.

Demain tout Commence
Omar Sy in een Franse film die ons laat lachen, 
maar ook onze ooghoeken aanspreekt. Dat hebben 
we eerder gezien en het leidde tot een groot inter-
nationaal succes. Dus…

Silence
De nieuwe van Martin Scorsese! De zoektocht 
naar hun vermiste mentor in het Japan van de 
zeventiende eeuw brengt de levens van twee 
jonge Jezuïtische priesters in gevaar.

Manchester by the Sea
Nadat zijn oudere broer Joe plotseling komt te 
overlijden, krijgt Lee (Casey Affleck) de voogdij over 
zijn neef Lee. Hij wordt herinnerd aan een tragisch 
verleden met zijn vrouw Randi (Michelle Williams) 
in de omgeving waarin hij is opgegroeid. Affleck 
won de Golden Globe voor Beste Acteur in een 
dramafilm.

Jackie
Vanaf 9 maart te zien. De film vertelt het verhaal 
van de moord op John F. Kennedy en de vier 
dagen van nationale rouw door de ogen van deze 
charismatische First Lady, gespeeld door Natalie 
Portman. Een periode waarin de hele wereld zijn 
blik richtte op de beroemde weduwe.

Inclusief
PAUZE



Lola Montès 
Regie: Max Ophüls
Met: Martine Carol, Peter Ustinov, Anton Walbrook
Land: Duitsland/Frankrijk, 1955, 1 uur en 56 minuten

Regisseur Ophüls’ laatste film vertelt het levens-
verhaal van Lola Montès, de ster van een merk-
waardig circus waar haar beruchte liefdesleven 
de leidraad is van de show. Ze had Frans Liszt en 
Koning Ludwig I van Beieren als minnaars maar 
ook soldaten, studenten en ander manvolk. Het 
preutse Amerikaanse publiek vergaapt zich aan 
Lola’s zinnelijke leven in de 19de-eeuwse Europese 
society en betaalt na afloop met plezier een dollar 
om de diva een handkus te mogen geven. Kleur-
rijk, over-the-top en peperduur, flopte Ophüls’ film 
destijds volledig, maar hij werd later herontdekt als 
een bizar en schitterend meesterwerk. Kunst- 
historicus Bart Jan de Graaf geeft op maandag 
20 februari een inleiding op de film. 

vr 17, zo 19 en ma 20 feb

The Founder
Regie: John Lee Hancock
Met: Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch
Verenigde Staten, 2016, 1 uur en 55 minuten

In dit controversiële, waargebeurde verhaal speelt 
Michael Keaton de rol van Ray Kroc, een mislukte 
deur-aan-deurverkoper van milkshakemachines. 
Op de rand van zijn eigen faillissement ontmoet 
hij de twee broers Mac en Dick McDonald, die een 
succesvol hamburgertentje runnen in het zuiden 
van Californië. De basis van hun succes: een 
revolutionair en razendsnel productieproces. De 
ambitieuze Ray Kroc laat de twee dromen van een 
enorme franchise! Op slinkse wijze bouwt hij hun 
hamburgertentje uit tot werelds grootste fastfood-
keten. Maar als Kroc aan boord stapt van het bedrijf 
komen de broers erachter dat Kroc hele andere 
plannen heeft met de onderneming…

do 16 feb t/m wo 1 mrt

In Utero 
Regie: Kathleen Man Gyllenhaal
Verenigde Staten, 2015, 1 uur en 25 minuten

De Amerikaanse documentairemaakster Kathleen 
Man Gyllenhaal brengt met In Utero een meesle-
pende, cinematografische documentaire die op 
zoek gaat naar één van de grootste mysteries van 
het menselijke leven. Hoe verloopt het leven in de 
baarmoeder en wat voor blijvende impact heeft 
dit op ons verdere leven? De film doet dit aan de 
hand van drie vragen. Hoe worden we gemaakt? 
Wie zijn we? En waarom zijn we wie we zijn? De film 
wordt ingeleid door mensen van Interakt en Mei, 
twee organisaties die actief zijn op het gebied van 
bewustwording, persoonlijke groei, identiteitsont-
wikkeling en traumaverwerking.

Te zien op zo 12 feb / 14.00 & 16.00 uur
Tickets alleen verkrijgbaar via www.inutero.info

Spacesheep 
De Voorfilm Moet Terug!

De Voorfilm Moet Terug is een initiatief van Go 
Short - International Short Film Festival Nijmegen. 
Go Short vindt dat de korte film een plek verdient 
op het grote scherm, en steeds meer filmhuizen 
en bioscopen zijn het daar mee eens. Wij ook. Met 
deze actie willen we er voor zorgen dat we verrast 
worden door een onverwachte korte film voordat 
we aan de lange zit van de hoofdfilm beginnen en 
het geeft nieuwe jonge filmmakers een podium. De 
films duren ongeveer 3 tot 5 minuten. In februari zie 
je Spacesheep van Jelle van Dun. Laat je verrassen 
voorafgaand aan de hoofdfilm! 

Documentaire Drama / Komedie

De Kinderen van Juf Kiet
Regie: Peter en Petra Lataster-Czisch
Met: Juf Kiet en de kinderen
Nederland, 2016, 1 uur en 55 minuten 

De documentaire laat zien hoe de Brabantse juf Kiet 
les geeft aan een groepje kinderen van asielzoe-
kers. De meesten komen uit Syrië en Irak. Behalve 
dat deze kinderen traumatische ervaringen 
proberen te verwerken, moeten ze ook wennen aan 
een nieuw leven en een nieuwe taal. De Kinderen 
van Juf Kiet is een hartverwarmende film, ernstig 
van inhoud en vaak hilarisch van toon, een ode aan 
de juf die ieder kind zich zou wensen. Vergelijkingen 
met de Franse hitfilm Être et Avoir liggen voor de 
hand.

ma 20, do 23 feb en wo 1 mrt

Walking Distance
Regie: Alejandro Guzmán Alvarez
Met: Luis “Luca” Ortega, Mauricio Issac, Joel Isaac Figueroa
Mexico, 2016, 1 uur en 44 minuten

Een Mexicaans stadssprookje over Fede, een man 
die 200 kilo weegt en als gevolg daarvan niet vaak 
zijn huis verlaat. Fede vindt op een dag een niet 
ontwikkeld fotorolletje en besluit het naar een foto-
winkel te brengen. In de fotowinkel werkt Paulo. Het 
lukt hem om aan Fede een tweedehands camera 
te slijten. Fede krijgt er steeds meer plezier in zijn 
dagelijkse omgeving en leven te documenteren 
met de digitale camera. Paulo en Ramon vormen 
zijn enthousiaste fanclub. Walking Distance is een 
feelgood-film over vriendschap en eenzaamheid 
met een mooie balans tussen humor en ernst.

vr 10 t/m wo 22 feb 

Documentaire
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La La Land (incl. pauze) 16.00 & 20.00 16.00 16.15 & 19.30 16.00

A Streetcat Named Bob 16.05 19.00 21.15 14.00 & 19.45 16.15 19.00 14.05

The Salesman 20.15 16.15 & 21.00 19.00 16.00 20.00 21.15 16.05

The Revenant (incl. pauze) 20.15 20.15 13.30 19.45

Muziek moet je maken met je hart 20.00

Filmcursus KOPSTUKKEN 19.45 19.45

The History of Love 20.00 20.00 21.00 19.30 20.00

Sweet Dreams (Fai Bei Sogni) 20.15 16.00 20.15

Cemetery of Splendour 20.15 16.15 20.00

Walking Distance 16.15 19.15 19.45 16.10

In Utero 14.00 & 16.00
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Filmcursus KOPSTUKKEN 19.45 G G G G G

The History of Love 16.05 19.00 16.15 E E E E E

Sweet Dreams (Fai Bei Sogni) 21.05 13.45 20.00 S S S S S

Cemetery of Splendour 16.15 21.10 19.45 20.15 L L L L L

Walking Distance 20.15 19.00 19.15 16.10 O O O O O

The Founder 20.00 21.15 21.15 19.30 20.15 T T T T T 20.15

De Kinderen van Juf Kiet  (incl. pauze) 20.15 20.00 E E E E E 20.00

Classic: Lola Montès (1955) 19.05 14.00 20.00 N N N N N
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(E)-Tickets, betalen en reserveren 
Betalen aan zowel de entree- als barkassa 
alleen middels PIN. Kaartjes koopt u via de 
website. E-tickets printen of scannen vanaf 
uw smartphone. Geen stoelreservering. 
Kaartjes reserveren alleen telefonisch tijdens 
openingstijden kassa (088 - 599 55 33). Ge-
reserveerde kaartjes afhalen 15 min. voor de 
voorstelling. Niet opgehaalde gereserveerde 
kaarten gaan weer in de vrije verkoop.

Entreeprijzen
Regulier € 8,-
Films langer dan  € 9,-
2 en een half uur
Films korter dan 1 uur € 7,- / € 5,-
(niet als de film wordt 
vertoond i.c.m. lezing/Q&A)
Films inclusief lezing  Zie website
Kortingsbedrag  € 2,-
(Student, CJP, Supporters-
pas De Domijnen, Vrienden 
van het Filmhuis)
Kinderen t/m 12 jaar  € 5,-

Meer info over de Vrienden van het Filmhuis: 
www.dedomijnen.nl/vriend

Mindervaliden
Lift aanwezig. Beide zalen beschikken 
over een MiVa (mindervaliden) zetel voor 
rolstoelers. Mindervalidentoilet op de 
begane grond (nabij foyer).

Slechthorenden/slechtzienden
Voor slechthorenden is er een digitale ring-
leiding voorziening. Door het downloaden 
van een speciale app op uw smartphone 
kunt u de film toch goed volgen. 

Bereikbaarheid en parkeren
Onder de Noordvleugel van Ligne bevindt 
zich een parkeergarage. Fietsenstalling is 
aan de kant van De Linde. Tegenover Ligne 
(Haspelsestraat) is de Oda Parking. 

Vrijwilligers!
We kunnen altijd een paar extra handen 
gebruiken. Lijkt het u leuk om één keer in 
de week een paar uurtjes te helpen? Stuur 
dan een mailtje naar film@dedomijnen.nl. 

Zaalhuur
Bedrijfspresentatie, lezing of een business-
meeting in een informele setting houden? 
Neem voor meer informatie over het huren 
van onze zalen contact op via: 
film@dedomijnen.nl.

Filmhuis De Domijnen 
Ligne 3, 6131 MT Sittard
088 - 599 55 33

Capaciteit: twee filmzalen met resp. 55 en 
89 stoelen. 2K Digitale projectie en Dolby 
Surround (7.1)

Programmering
Programmering per maand. Wijzigingen 
voorbehouden. Controleer de laatste stand 
van zaken via www.dedomijnen.nl/podium/
agenda. U kunt zich ook abonneren op 
onze digitale nieuwsbrief. Alle films worden 
vertoond zonder pauze, tenzij anders 
aangegeven. 

Openingstijden
Woensdag t/m zondag vanaf drie kwartier 
voor de eerste film tot twee uur na aanvang 
van de laatste film.

Drama / Komedie

Inclusief
PAUZE

Inclusief 
inleiding en 
nagesprek

Klassieker / Drama

Inclusief 
lezing

BJ de Graaf


