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American Honey
KENNEDYMARS KORTING: Op de twee Paasdagen na de Kennedymars kom je lekker uitrusten in ons Filmhuis.
Neem je startbewijs en steekspeldje/medaille mee en ontvang 2,50 euro korting op je bioscoopkaartje!

TERUG VOOR
1 WEEK!
Drama

Documentaire

Komedie / Drama

Moonlight

Het Doet Zo Zeer

Perfetti Sconosciuti

Regie: Barry Jenkins
Met: Mahershala Ali, Ashton Sanders, Naomie Harris
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 50 minuten

Regie: Heleen van Royen
Met: Heleen van Royen, Mevrouw Breed
Nederland I 2017 I 1 uur en 27 minuten

Regie: Paolo Genovese
Met: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini
Italië I 2016 I 1 uur en 37 minuten

Er vielen al veel classificaties Moonlight ten deel,
‘meesterwerk’ is een veel gehoorde. De film ontving
eind februari in de bizarre apotheose van de Oscarceremonie het beeldje voor Beste Film. Gemaakt
voor maar 1,5 miljoen dollar is het de goedkoopste
winnaar van de Oscar voor Beste Film ooit.
Moonlight 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. Acteur Mahershala Ali, die
we kennen als Remy uit de Netflix-serie House of
Cards, mocht de Oscar in ontvangst nemen voor
Beste Mannelijke Bijrol. Vijf sterren van o.a. de Volkskrant, NRC, VPRO Cinema en Dagblad de Limburger.

Al meer dan tienduizend Nederlanders zagen
schrijfster Heleen van Royens documentaire
over haar moeder bij wie beginnende dementie
is geconstateerd. Een portret van zeer dichtbij:
Heleen bedient de camera grotendeels zelf. In een
periode van ruim een jaar volgt ze haar moeder in
alledaagse situaties en in de tocht langs artsen,
zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen
over verhuizen, over euthanasie en kostbare
momenten van samenzijn wisselen elkaar af. Een
liefdevolle, herkenbare, pijnlijke en vaak bijzonder
grappige ode aan het leven, met dank aan Heleens
moeder, mevrouw Breed.

do 30 mrt t/m wo 5 apr

vr 31 mrt t/m wo 5 apr

do 30 mrt t/m wo 12 apr

TERUG VOOR
1 WEEK!

Elle

Drama / Thriller

Regie: Paul Verhoeven
Met: Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny
Frankrijk I 2016 I 2 uur en 10 minuten

vr 7, za 8 en zo 9 apr

h
Jim Jarmus
Tripple Bill

Komedie / Drama

The Way of Jim Jarmusch
Jarmusch (1953) is één van Amerika’s grootste
onafhankelijke levende filmmakers, met een
voorliefde voor buitenstaanders die geen echte
richting in het leven lijken te hebben en bij toeval
ergens belanden - net als in het echte leven zelf.
Want, zoals Jarmusch zei: ‘Het leven heeft geen
plot, waarom zouden films of fictie dat wel moeten
hebben?’
Wij vertonen deze maand Down By Law (1986),
door de filmmaker omschreven als een ‘neo-beatnoir-komedie’, die vol zit met buitenstaanders die
weigeren te voldoen aan de 9-tot-5-mentaliteit en
niet passen in de Amerikaanse droom en Night On
Earth (1991), waarin Jarmusch juist laat zien wat de
meeste filmmakers zouden weglaten in hun film: de
taxirit zelf en de kleine momenten en gesprekjes
in het leven. Zo richt Jarmusch keer op keer de
camera op personages die meestal over het hoofd
worden gezien, omdat ze geen vastomlijnd verhaal
te vertellen hebben. Let op! Paterson is te zien over
een periode van twee weken, Down by Law en
Night on Earth maar één week.

Paterson

Komedie / Drama

Met: Adam Driver, Golshifteh Farahani
2016 I 1 uur en 55 minuten

Paterson leidt een eenvoudig maar gelukkig leven
als buschauffeur in de stad Paterson, New Jersey.
De indrukken die hij tijdens zijn dagelijkse route
opdoet, vormen de inspiratie voor gedichten die
hij opschrijft in een notitieboekje. Adam Driver als
Paterson (Girls, While We’re Young) en Golshifteh
Farahani als partner Laura (About Elly, Body of Lies)
laten je intens meeleven in hun dagelijkse beslommeringen, die bij nader inzien lang niet zo eentonig zijn.

Komedie / Drama

een vreemdeling, die ze maar een ‘loser’ vinden.
Zijn onverbeterlijk optimisme is irritant én lachwekkend, maar ook aanstekelijk. Wie vindt er de uitweg,
wie vindt er zijn weg? Deze lome film is opgenomen
in New Orleans en de moerassen van Louisiana
en is in prachtig zwart/wit gefotografeerd door de
Nederlandse cameraman Robbie Müller. De muziek
is van hoofdrolspelers Tom Waits en John Lurie.
vr 31 mrt, za 1 en zo 2 apr

Night on Earth
Met: Gena Rowlands, Winona Ryder
1991 I 1 uur en 46 minuten

vr 31 mrt t/m wo 12 apr

Down by Law
Met: John Lurie, Tom Waits, Roberto Benigni
1986 I 1 uur en 46 minuten

Er zijn twee mannen, die hun weg zoeken in het
leven. Er wordt hun een aanbod gedaan dat te
mooi is om waar te zijn. Dat weten ze, maar toch,
misschien komen ze dit keer niet van een kouwe
kermis thuis. Dus wel. In het gevang ontmoeten ze

Jarmusch maakte vijf eenakters, gesitueerd in
even zoveel steden, waarin chauffeur en klant
voor de duur van de rit tot elkaar veroordeeld zijn.
Behalve door Parijs, New York, Los Angeles en
Helsinki laat Jarmusch de taxi ook door Rome rijden
met Roberto Benigni achter het stuur. Ook hier weer
muziek van Tom Waits.
vr 7, za 8 en zo 9 apr

Inclusief
PAUZE

Drama

A Monster Calls
Regie: J.A. Bayona
Met: Sigourney Weaver, Felicity Jones, Liam Neeson
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 48 minuten

Feelgood

The Happiest Day
in the Life of Olli Mäki

Concertregistratie

De Matthäus Passion

De complete uitvoering o.l.v. Reinbert de Leeuw
Regie: Cherry Duyns
Met: Holland Baroque, Nederlands Kamerkoor,
Roder Jongenskoor
Nederland I 2017 I 2 uur en 55 minuten

Regie: Juho Kuosmanen
Met: Oona Airola, Jarkko Lahti, Eero Milonoff,
Finland I 2016 I 1 uur en 32 minuten

Na de scheiding woont de twaalfjarige Conor bij zijn
moeder in Engeland, nadat zijn vader naar Amerika
is vertrokken. Moeder spreekt dapper glimlachend
over haar kanker. Conor heeft er nachtmerries van.
Nachtmerries waarin de aarde zich gulzig opent.
Op school tekent hij zijn schriften vol. Vrienden vindt
hij er niet. Dan verschijnt even na middernacht een
pratend boomwezen. Hij vertelt Conor drie verhalen,
waarna Conor het vierde verhaal, zijn verhaal,
naar waarheid moet vertellen. Prachtige animaties
naar aquareltekeningen geven uiting aan Conors
versnelde groei naar volwassenheid. Film voor
12 tot 88 jaar.

Er zijn van die films die je alleen al vanwege hun
titel wil zien. The Happiest Day in the Life of Olli Mäki
is zo’n film. Dit is één van de leukste, liefste, fijnste
en charmantste films die je dit jaar gaat zien. In het
Finland van 1962 traint de vijfentwintigjarige bokser
Olli Mäki voor het wereldkampioenschap. Het is de
eerste keer ooit dat een Fin de finale heeft behaald,
waardoor Olli plotseling in het middelpunt van de
belangstelling staat. Slechte timing van Olli dus om
tot over zijn oren verliefd te worden op Raij… Laat je
niet afschrikken door het woord ‘bokser’. Lees de
derde zin van deze beschrijving nogmaals.

De hele uitvoering van Bachs monumentale
werk zoals die vorig jaar in de Amsterdamse
Nieuwe Kerk werd opgevoerd met de passie
en onstuitbare bevlogenheid van Reinbert de
Leeuw. Orkest, koor en solisten horen in de 7.1
geluidsmix is pure beleving. De prijs van 11,50
euro is inclusief een kop koffie en een stuk vlaai!
Vrienden van het Filmhuis ontvangen de standaardkorting van 2 euro. Voor de vertoning
van de concertfilm mét koffie en vlaai op zo.
9 april is het mogelijk om tot vr. 7 april 15.00 uur
tickets te kopen. Voor vertoning concertfilm mét
koffie en vlaai op vr. 14 april is het mogelijk om
tot do. 13 april 15.00 uur tickets te kopen.

do 6 t/m ma 17 apr

do 6 t/m wo 19 apr

zo 9 apr 14.00 uur & vr 14 apr 10.30 uur

Inclusief
PAUZE

Drama

Drama

Drama

Verdwijnen

Silence

Loving

Regie: Boudewijn Koole
Met: Rifka Lodeizen, Elsie de Brauw, Marcus Hanssen
Nederland I 2017 I 1 uur en 31 minuten

Regie: Martin Scorsese
Met: Andrew Garfield, Adam Driver, Yôsuke Kubozuka
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 41 minuten

Regie: Jeff Nichols
Met: Ruth Negga, Joel Edgerton, Michael Shannon
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 3 minuten

Regisseur Boudewijn Koole scoort met Verdwijnen
een vette hattrick. Drie achtereenvolgende
bioscoopfilms die alle drie van hoge kwaliteit zijn:
jeugdfilm Kauwboy, Beyond Sleep, de boekverfilming van W.F. Hermans’ ‘Nooit meer slapen’, en nu
dus Verdwijnen. Rifka Lodeizen speelt Roos, die op
bezoek gaat bij haar moeder Louise in Noorwegen
om de verjaardag van halfbroertje Bengt te vieren.
Het welkom is niet al te hartelijk. Bengt is boos
omdat Roos een lange tijd weg is geweest en de
verhouding tussen Roos en moeder Louise is sinds
jaar en dag stekelig. Met Bengt is het snel bijgelegd,
maar bij Louise ligt het een stuk moeilijker. Roos is
echter vastbesloten om haar moeder te bereiken.
Haar bezoek heeft dit keer namelijk nog een reden…

De nieuwste film van Martin Scorsese (!) speelt
zich af in het Japan van de zeventiende eeuw.
De zoektocht van twee jonge priesters naar hun
vermiste mentor brengt hen naar het mysterieuze
en exotische land, waar hun geloof en alleen al
hun aanwezigheid ten strengste verboden zijn. De
aangrijpende, soms zenuwslopende (spirituele)
reis die ze maken, blijkt een ware beproeving voor
hun uithoudingsvermogen én overtuiging. Vanwege
zijn katholieke achtergrond voelde Scorsese zich
persoonlijk zeer aangetrokken tot het verhaal. Meer
dan vijfentwintig jaar na het eerste idee voor de
verfilming van de roman ‘Stilte’ van de Japanse
schrijver Shusaku Endo is de film er dan eindelijk.
Komend najaar meer Scorsese...

Loving is de nieuwste film van Jeff Nichols. De
regisseur baarde eerder opzien met titels als Take
Shelter, Mud en Midnight Special. De film vertelt het
waargebeurde verhaal over de moed en vastberadenheid van Richard en Mildred Loving, een blanke
man en een Afro-Amerikaanse vrouw uit de staat
Virginia die verliefd werden en in 1958 trouwden.
Na hun huwelijk heeft het echtpaar maar liefst
negen jaar lang moeten vechten voor het recht
om samen als een familie in hun geboortestad te
mogen wonen. Hun rechtszaak, Loving v. Virginia,
werd helemaal tot aan het Amerikaanse Hooggerechtshof uitgevochten. Actrice Ruth Negga werd
voor haar vertolking van Mildred Loving genomineerd voor een Oscar.

do 13 t/m wo 26 apr

vr 14 t/m wo 26 apr

do 13 t/m di 25 apr
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Filmhuis De Domijnen
Ligne 3, 6131 MT Sittard
088 - 599 55 33

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

(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). Gereserveerde kaartjes afhalen 15 min. voor de
voorstelling. Niet opgehaalde gereserveerde
kaarten gaan weer in de vrije verkoop.

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.

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

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

Slechthorenden/slechtzienden
Voor slechthorenden is er een digitale ringleiding 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.

€ 8,€ 9,-

Vrijwilligers!
We kunnen altijd een paar extra handen
gebruiken. Lijkt het je leuk om als vrijwilliger bij het filmhuis aan de slag te gaan?
Stuur dan een mailtje naar: ger.hubens@
dedomijnen.nl.

€ 7,- / € 5,Zie website
€ 2,-

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

€ 5,-

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

TERUG VOOR
1 WEEK!

VOOR
PREMIÈRE

Komedie / Drama

Documentaire

Drama

T2 Trainspotting

Down to Earth

20th Century Women

Regie: Danny Boyle
Met: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller
Engeland I 2016 I 1 uur en 57 minuten

Regie: Rolf Winters en Renata Heinen
Met: Rolf Winters en Renata Heinen
Nederland I 2016 I 1 uur en 30 minuten

Regie: Mike Mills
Met: Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 58 minuten

Twintig jaar geleden heeft Mark Renton zijn
vrienden belazerd om toen snel naar het buitenland
te vertrekken. Nu keert hij terug naar Edinburgh
en dus ook naar hen; zullen ze het hem vergeven
hebben? Het lukt Mark ook zijn vroegere vriendinnetje Diane terug te vinden. De stad is anders, maar
sommige dingen veranderen nooit. Was teruggaan
een stap in de juiste richting of juist een afschuwelijke fout? T2 Trainspotting is een waardige opvolger
van een van de meest iconische Britse films van
de jaren negentig: de film die destijds het startpunt
was van zo veel succesvolle carrières, waaronder
die van regisseur Danny Boyle. De oorspronkelijke
cast is terug in een inktzwarte, onvergetelijke
komedie.

Down to Earth bereikte begin maart de magische
grens van de honderdduizend bezoekers in Nederland. Een unicum voor een documentaire. Ook
in Sittard-Geleen bleef er vraag naar de documentaire en dus is de film weer terug tijdens de
Paasdagen. Rolf Winters (consultant en coach) en
Renata Heinen (self-made artiest en kunstenaar)
voelden de behoefte om beter in contact te staan
met zichzelf en de natuur. Om los te komen van de
bestaande systemen deden ze met hun gezin een
stapje terug uit de Westerse maatschappij. Met
het hele gezin trokken ze vervolgens een paar jaar
rond de wereld op zoek naar de verborgen ‘Wisdom
Keepers’ en leefden ze bij verschillende volksstammen. De ontmoetingen met de ‘Keepers of the
Earth’ laten niemand onberoerd.

20th Century Women zie je een dag voor de rest
van Nederland in deze voorpremière voor maar
€ 6,50! Santa Barbara, 1979. De vijftienjarige Jamie
groeit op bij zijn alleenstaande moeder Dorothea in
een groot pand waar verschillende huurders hun
toevlucht hebben gevonden. Dorothea is 55 en
duidelijk van een andere generatie, maar ze doet
haar best om haar zoon te begrijpen. Hulp - ook bij
de opvoeding - krijgt ze van Abbie en Julie, twee
jonge vrouwen die een grote impact hebben op het
leven van de gevoelige, slimme Jamie. Een ode aan
de mensen die ons opvoeden en de jaren die ons
vormen. Met muziek van The Clash, Talking Heads,
David Bowie, Louis Amstrong en Fred Astaire. Let op!
Vaste prijs van € 6,50. Vriendenkorting geldt deze
avond niet.

vr 14 t/m zo 23 apr

zo 16 en ma 17 apr

wo 19 apr | 20.00 uur

Inclusief
PAUZE

BOEK & FILM

Documentaire

Oorlogsdrama

Drama

De boer en het klimaat:

The Uncertainty Has Settled
Regie: Marijn Poels
Nederland/Duitsland I 2017 I 1 uur en 30 minuten

Na uitverkochte zalen en verhitte discussies in
o.a. Berlijn, Maastricht, Venlo en Rotterdam is de
Limburgse filmmaker Marijn Poels (Swolgen) op
zondag 23 april bij ons te gast met zijn spraakmakende en kritische/controversiële documentaire
over landbouw, voedsel, energie en klimaat:
The Uncertainty Has Settled. In de documentaire
stelt Marijn de vraag die een deel van de mensen
niet durft te stellen en waarop een ander deel het
antwoord niet wil horen: ‘Doen we het wel goed?’
Doelende op de relatie tussen de agrarische sector
en het klimaat. Een actueel en urgent debat en de
discussie over de rol van de boer in de klimaat/
energie politiek.

zo 23 apr | 13.30 & 15.30 uur
wo 26 apr I 14.10 uur

The Handmaiden

Alone in Berlin

Regie: Park Chan-Wook
Met: Jung-Woo Ha, Min-Hee Kim, Jin-woong Jo
Korea I 2016 I 2 uur en 21 minuten

Regie: Vincent Perez
Met: Brendan Gleeson, Emma Thompson, Daniel Brühl
Engeland I 2016 I 1 uur en 43 minuten

Regisseur Park Chan-Wook is bekend van de veelgeprezen film Oldboy (2003), waarmee hij op het
filmfestival van Cannes de juryprijs won. Met The
Handmaiden mocht hij ook in 2016 afreizen naar de
Franse Riviera en werd hij genomineerd voor een
Gouden Palm. De film speelt zich af in het Korea van
de jaren dertig, tijdens de Japanse kolonisatie. Een
jonge vrouw (Sookee) is aangenomen als dienstmeisje door een rijke Japanse erfgename (Hideko).
Zij leeft op een groot landgoed, afgesloten van de
buitenwereld en in de macht van een tirannieke
oom, die met haar wil trouwen. Maar Sookee heeft
een geheim. Met de hulp van een oplichter, die zich
uitgeeft voor een Japanse graaf, zijn er andere
plannen voor Hideko…

In samenwerking met Boekhandel Krings
organiseren we op woensdagmiddag 26 april de
themamiddag BOEK & FILM. Deze keer staat WOII
drama Alone in Berlin centraal. De verfilming van
het gelijknamige boek van Hans Fallada. De film
wordt ingeleid met een lezing over Hans Fallada
door Anne Folkertsma. Folkertsma vertaalde
Fallada’s meesterwerken Wat nu, kleine man?,
De drinker en Alleen in Berlijn. Ook schreef ze
een biografie: Hans Fallada, Alles in mijn leven
komt terecht in een boek. Kaartjes kosten 11 euro
(9 euro voor vrienden) en zijn verkrijgbaar via
onze website en aan de kassa van het Filmhuis.

do 20 t/m zo 30 apr

wo 26 apr | 14.00 uur

Inclusief
PAUZE

KLASSIEKER

Drama

Oorlogsdrama

Drama

Bram Fischer

Als Twee Druppels Water

American Honey

Regie: Jean van de Velde
Met: Peter Paul Muller, Antoinette Louw, Sello Motloung
Nederland I 2017 I 2 uur en 4 minuten

Regie: Fons Rademakers
Met: Lex Schoorel, Nan Los, Guus Verstraete
Nederland I 1963 I 1 uur en 59 minuten

Regie: Andrea Arnold
Met: Sasha Lane, Shia LaBeouf, McCaul Lombardi
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 38 minuten

Waargebeurd verhaal, deze nieuwe film van Jean
van de Velde (De Kleine Blonde Dood, All Stars,
Hoe duur was de suiker). In het Zuid-Afrika van
1963, waar de onvrede over de ongelijkheid groeit,
worden op een middag in het dorpje Rivonia bij een
inval de kopstukken van het ANC opgepakt. Aan
deze groep wordt een negende lid toegevoegd:
Nelson Mandela. Er is het blanke regime veel aan
gelegen om de groep als voorbeeld te stellen en tot
de doodstraf veroordeeld te krijgen. Gerespecteerd
advocaat Bram Fischer neemt hun verdediging
op zich. Zijn sympathie voor Mandela en het ANC
brengen hem tijdens het apartheidsregime in een
lastige situatie. Verkiest hij de verdediging van zijn
cliënten boven zijn eigen veiligheid en dat van zijn
gezin?

Net als schrijver W.F. Hermans is Fons Rademakers
(1920-2007) altijd gefascineerd geweest door het
menselijk gedrag in de Tweede Wereldoorlog. In
Als twee druppels water, gebaseerd op Hermans
roman ‘De donkere kamer van Damokles’, verkent
hij het dubbelgangermotief en de grenzen tussen
goed en fout in oorlogstijd. Acteur Lex Schoorel
speelt zowel de sigarenwinkelier Henri Ducker
(blonde haren) als de geheim agent van de geallieerden Dordeck (donkere haren). Circa 470.000
mensen bezochten destijds de film, die genomineerd werd voor een Gouden Palm in Cannes voor
beste regie.

‘Is er iemand die je gaat missen? Nee, niet echt.’
De achttienjarige Star gaat op pad met een kluit
jongens en meisjes die net zo afgedankt zijn als
zij. In een busje reizen ze door het Amerikaanse
Middenwesten om huis-aan-huis tijdschriftabonnementen te slijten, te feesten en te rebelleren. Star
valt voor de charmes van haar collega Jake, iets
wat de leider van de groep niet zint. Regisseuse
Andrea Arnold won in 2016 met American Honey
voor de derde keer de juryprijs in Cannes. Eerder
kreeg ze de prijs voor Red Road en Fish Tank. Bij
de British Independent Film Awards won de film de
prijzen voor Beste Britse Onafhankelijke Film, Beste
Regie en Beste Actrice (Sasha Lane). Laatstgenoemde werd door Arnold tijdens de voorjaarsvakantie op een strand ontdekt.

do 27 apr t/m wo 10 mei

vr 28 apr t/m wo 3 mei

do 27 apr t/m wo 10 mei

do
30 mrt

vr
31 mrt
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15.15

19.30

Loving

19.30

13.30

T2: Trainspotting

19.45

Down to Earth

13.30

20th Century Women

* 14.45 & 19.00 19.00
16.00
20.15

21.00

18.45

18.45

19.45

21.10

19.30

20.00

Alone in Berlin + lezing
Bram Fischer
Als Twee Druppels Water
American Honey

19.30
20.00

16.00
20.00

The Uncertainty Has Settled
The Handmaiden

20.00

21.00

13.30 & 15.30
19.45 * 14.30 & 20.50

14.00

14.10
19.45

21.10

21.10

14.00

18.55

18.55

14.10 & 19.45

14.00
20.00

* 14.45 & 18.45 18.45
19.45 * 14.30 & 21.00 21.00

20.15
20.00

19.30

*Seniorenmatinee :
60+ krijgt
2 euro
korting

