
Personal Shopper
Regie: Olivier Assayas
Met: Kristen Stewart, Lars Eidinger
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 42 minuten 

De jonge Amerikaanse Maureen werkt overdag in 
Parijs als personal shopper voor een veeleisende 
superster. Haar nachten brengt ze echter door op 
zoek naar een teken van haar overleden tweeling-
broer Lewis. Wanneer Maureen plots mysterieuze 
berichten ontvangt, raakt ze ervan overtuigd dat 
Lewis hier iets mee te maken heeft… Met Personal 
Shopper werken Olivier Assayas en Kristen 
Stewart, na hun alom bejubelde Clouds of Sils 
Maria, opnieuw samen. Assayas won met Personal 
Shopper de prijs voor beste regie op het Film 
Festival van Cannes in 2016. Stewart weekt zich 
definitief los van haar tienerige Twilight imago. 

vr 12 t/m wo 24 mei

Programma mei 2017

20th Century Women
Regie: Mike Mills
Met: Annette Bening, Greta Gerwig, Elle Fanning
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 58 minuten 

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 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 name aan alle moeders die een 
zoon groot brachten. Met muziek van The Clash, 
Talking Heads, David Bowie, Louis Armstrong en 
Fred Astaire. Best beoordeelde film (4,5 ster) in de 
Filmkrant van april. 

do 11 t/m wo 24 mei

Dancer
Regie: Steven Cantor
Met: Sergei Polunin, Jade Hale-Christofi
Engeland I 2016 I 1 uur en 25 minuten 

Gezegend met een onwaarschijnlijke hoeveelheid 
lichaamskracht en elegantie bestormde Sergei 
Polunin op zeer jonge leeftijd de professionele 
balletwereld. Hij maakte grote indruk en werd de 
jongste eerste solist die het Royal Ballet in Londen 
ooit had gehad. Reeds in de proloog van de film 
ervaren we wat deze ambitie voor hem en zijn 
familie betekent; zijn succes als danser moet de 
familie weer bij elkaar brengen. Maar zijn beroemd-
heid maakte hem zelfdestructief en zijn talent zag 
hij steeds meer als een zware last dan een gave. 
In 2014, toen hij pas 25 jaar was, werd het succes 
hem teveel. Hij nam afscheid met een dansvideo 
op Hoziers ‘Take me to Church’, een online video 
hit. Is het mogelijk je ooit nog vrij te voelen als je het 
meest waardevolle bezit van de balletwereld bent? 

vr 12 t/m di 23 mei

Documentaire

Wind Spiele
Regie: Alina Frieske
Met: Iulia Maracine, Andreas Külzer
Limburg I 2016 I 15 minuten 

Voorafgaand aan de documentaire Dancer zie je 
de korte film Wind Spiele van Alina Frieske. Frieske 
maakte de film als afstudeerproject aan de Maas-
tricht Academy of Media Design and Technology. 
Tatjana droomt al sinds haar jeugd van een carrière 
als een professionele danser. Haar vader ziet haar 
toekomst echter heel anders voor zich en vindt dat 
ze zich moet concentreren op een ‘echte’ studie. 
Tatjana staat voor de lastige keuze tussen ener-
zijds haar passie en het najagen van haar droom 
en anderzijds haar liefde en respect voor haar 
vader. Wind Spiele werd in 2016 geselecteerd voor 
het Film Festival van Cannes.

vr 12 t/m di 23 mei

Thriller

0,03 Seconde 
Regie: Suzanne Raes | Met: Femke Heemskerk,  
Ranomi Kromowidjojo, Ferry Weertman
Nederland I 2017 I 1 uur en 30 minuten 

0,03 Seconde geeft een indringende inkijk in de 
wereld van de zwemsport, waarin talent, gedre-
venheid en afzien alles betekenen, maar geen 
enkele garantie op succes bieden. De internatio-
nale concurrentie is gigantisch. De verschillen zijn 
miniem, de gevolgen enorm. Regisseur Suzanne 
Raes volgt de topzwemmers Femke Heemskerk, 
Ranomi Kromowidjojo, Sharon van Rouwendaal, 
Sebastiaan Verschuren en Ferry Weertman van de 
voorbereidingen op de Olympische Spelen 2016 tot 
en met die ene, beslissende race… Titus Mennen, 
tot voor kort jeugdbondscoach en coördinator 
talentontwikkeling bij de KNZB, zal de film inleiden 
en vragen uit het aanwezige publiek beantwoorden.

di 16 mei I 20.00 uur

Documentaire

Komedie / Drama Drama

20th Century Women

éénmalige

vertoning!

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

“Is er iemand die je gaat missen? Nee, niet echt.” 
En weg is ze. De achttienjarige Star gaat op pad 
met een kluit jongens en meisjes die net zo afge-
dankt 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 Jury Prijs 
in Cannes. Eerder kreeg ze de prijs voor Red Road 
en Fish Tank. Bij de Britse Independent Film Awards 
won de film de prijzen voor Beste Britse Onafhan-
kelijke Film, Beste Regie en Beste Actrice (Sasha 
Lane). Laatstgenoemde werd door Arnold tijdens de 
voorjaarsvakantie op een strand ontdekt. 

do 4 t/m di 9 mei

Inclusief
PAUZE

Bram Fischer
Regie: Jean van de Velde
Met: Peter Paul Muller, Antoinette Louw, Sello Motloung
Nederland I 2017 I 2 uur en 4 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. Regisseur Van de Velde weet knap de balans 
te vinden tussen rechtbankdrama en spannende 
thriller. Peter Paul Muller levert één van zijn beste 
rollen af.

za 6 t/m di 9 mei

Réparer les Vivants
Regie: Katell Quillévéré
Met: Tahar Rahim, Bouli Lanners, Emmanuelle Seigner
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 44 minuten 

De zeventienjarige Simon raakt na een surfpartij 
betrokken bij een verkeersongeval. Als de artsen 
hem hersendood verklaren, moeten zijn ouders 
een ingrijpend besluit nemen over orgaandonatie. 
Ondertussen krijgt in Parijs een moeder van drie 
zoons te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. 
In Réparer les Vivants volgen we het traject dat het 
hart van Simon aflegt. De film gaat over de morele 
dilemma’s en de persoonlijke trauma’s van zowel de 
nabestaanden als de ontvanger. In Nederland, 
waar vorig jaar de Tweede Kamer met een krappe 
meerderheid de nieuwe donorwet - die van 
iedereen die zich niet laat registreren een potentiële 
donor maakt - heeft aangenomen, is Réparer les 
Vivants zeer actueel.

zo 7 t/m za 20 mei

Drama / Thriller DramaBiopic / Drama

Jackie
Regie: Pablo Larraín 
Met: Natalie Portman, Peter Sarsgaard, John Hurt 
Verenigde Staten I 2016 | 1 uur en 40 minuten 

Jackie vertelt het verhaal van de moord op John F. 
Kennedy en de daaropvolgende dagen van natio-
nale rouw, gezien door de ogen van de First Lady. 
Een periode waarin de hele wereld zijn blik richtte 
op de charismatische weduwe die niet alleen haar 
eigen verlies te verwerken had, maar ook het beeld 
van haar echtgenoot voor de eeuwigheid histo-
risch wilde bepalen. Een alom geprezen intense 
en intieme titelrol voor Natalie Portman. Ze werd 
genomineerd voor een Golden Globe en een Oscar 
voor haar vertolking van Jackie Kennedy. Ook de 
in januari overleden John Hurt is te zien in één van 
zijn laatste rollen.

do 4 t/m zo 14 mei

Denial
Regie: Mick Jackson
Met: Rachel Weisz, Timothy Spall, Tom Wilkinson
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 50 minuten 

Het rechtbankdrama Denial is gebaseerd op het 
waargebeurde verhaal van één van de meest 
spraakmakende processen uit de Britse geschie-
denis. In 1993 publiceerde de Amerikaanse historica 
en docent Deborah Lipstadt het boek ‘Denying the 
Holocaust’, waarin zij David Irving als ontkenner 
van de Holocaust bestempelde en zijn geloofwaar-
digheid als auteur in twijfel trok. Hij klaagde haar in 
1996 aan wegens smaad en het proces dat volgde 
zou de belangrijkste juridische beproeving op het 
gebied van Holocaustontkenning en vrijheid van 
meningsuiting van de twintigste eeuw worden. 
Speciale rol voor en door Rachel Weisz die zelf van 
Joodse afkomst is. 

vr 5 t/m di 23 mei

Austerlitz 
Genre: documentaire
Regie: Sergei Loznitsa
Duitsland I 2016 I 1 uur en 34 minuten 

Sergei Loznitsa plaatste zijn camera midden tussen 
de stroom toeristen die de concentratiekampen 
van Dachau en Sachsenhausen bezoeken. De 
stelletjes in zomeroutfits die een selfie maken voor 
de poort met de leus ‘Arbeit macht frei’, de vrouw 
die poseert voor de verbrandingsovens, de man die 
rustig zijn nootjes eet als hij de gaskamer binnen-
treedt. Mensen dragen T-shirts met teksten als ‘Cool 
Story, Bro’ of ‘Jurassic Park.’ Een commanderende 
gids leidt haar groep als makke schapen rond. Is 
dit Holocaustherdenking in onze tegenwoordige 
tijd? Respectbetuiging en onbegrip tonen met een 
selfiestick in de hand… Zijn deze kampen anno 2017 
nog wel herdenkingsplekken of zijn het toeristische 
attracties geworden? Onze foyer is open voor 
discussie na afloop. 

do 4 & di 9 mei I 20.15 uur

Documentaire Drama

Ben jij al vriend 
van het filmhuis? 
Een goede keuze, want onze vrienden 
hebben vele streepjes voor.

Het Vriendenlidmaatschap is een jaar geldig en 
kost € 25,- en daarvoor krijg je een aantal voor-
delen en extra’s, waaronder standaard € 2,– korting 
op de entree van de films, twee sneak previews per 
jaar en 1x per jaar gratis toelichting op film of een 
specifieke lezing. Bovendien profiteer je ook van 
kortingen bij het Museum voor Hedendaagse Kunst 
en de Schouwburg. Ga snel naar: dedomijnen.nl/
vrienden/filmhuis en word vriend!

Coming of age / Drama



The Day Will Come
Regie: Jesper W. Nielsen
Met: Lars Mikkelsen, Harald Kaiser Hermann, Sofie Gråbøl
Denemarken I 2016 I 2 uur 

Dat er al jaren goede films en series uit de Scandi-
navische landen komen, hoeven we niemand meer 
te vertellen. The Day Will Come is gemaakt door 
dezelfde mensen die ook verantwoordelijk zijn voor 
de series Borgen en The Killing, waarmee de kwali-
teitslat hoog is gelegd… De broertjes Elmer en Erik 
worden naar een jongensinternaat gestuurd waar 
directeur Heck zijn opvoedingsmethodes met harde 
hand toepast, trouw nagevolgd door de andere 
werknemers. Uitzondering is de nieuwe lerares die 
de kant van de kinderen kiest. Elmer vertelt zijn 
zelfbedachte astronautenverhalen ook aan de 
andere kinderen, waarmee hij iedereen hoop geeft 
in de uitzichtloze situatie. 

do 25 mei t/m wo 7 jun

Manchester by the sea 
Regie: Kenneth Lonergan 
Met: Casey Affleck, Michelle Williams, Lucas Hedges 
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 18 minuten 

We geven het prachtige Manchester by the sea 
met alle liefde nog een kans. Of eigenlijk geven 
we de filmliefhebber nog een kans om deze film 
op het grote doek te bekijken. Elke minuut van 
de ruim twee uur is het dubbel en dwars waard. 
Casey Affleck speelt de rol van zijn leven als Lee 
Chandler, die na de dood van zijn broer de voogdij 
over zijn neefje Patrick krijgt. Lee wordt herinnerd 
aan een tragisch verleden met zijn vrouw Randi in 
de omgeving waarin hij is opgegroeid. Verwacht 
geen dikke twee uur kommer en kwel: voor een film 
die te boek staat als drama valt er bijzonder veel te 
lachen. Acteur Casey Affleck, het jongere broertje 
van Ben, ontving een Golden Globe en een Oscar 
voor zijn rol als Lee. 

do 25 mei t/m wo 7 jun

Hidden Figures
Regie: Ted Melfi
Met: Octavia Spencer, Taraji P. Henson, Kirsten Dunst
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 7 minuten 

Dit is het nog onvertelde verhaal van Katherine 
Johnson, Dorothy Vaughn en Mary Jackson, drie 
briljante vrouwen van Afro-Amerikaanse afkomst, 
die in de jaren zestig bij de NASA werkten aan de 
lancering van de eerste mens in de ruimte. Hun 
visie op de toe te passen wiskunde bleek essen-
tieel voor de wedloop of de VS wel de eerste zou 
zijn. Zij werkten net als een contingent andere 
‘colored people’, maar deze drie stootten door het 
‘glazen plafond’ in de tijd waarin het toenmalige 
racisme en seksisme heel wrange momenten 
opleverde. De film werd genomineerd voor de Oscar 
voor Beste Film, Beste Vrouwelijke Bijrol en Beste 
Scenario. De muziek is van Hans Zimmer en Pharrel 
Williams. 

do 18 t/m ma 29 mei 

Drama DramaFeelgood

Home 
Regie: Fien Troch 
Met: Karlijn Sileghem, Lena Suijkerbuijk, Loic Bellemans
België I 2016 I 1 uur en 43 minuten 

Belgische Cinema! Na Unspoken en Kid komt Fien 
Troch met een gelauwerde film waarin een perfect 
gecast jeugdig ensemble diepe indruk maakt. De 
zeventienjarige Kevin komt uit de gevangenis en 
vindt onderdak bij zijn oom en tante. Hij probeert het 
verleden achter zich te laten en wordt opgenomen 
in de vriendenkring van zijn neef Sammy. Daardoor 
ontmoet hij ook John, die in een ondraaglijke situ-
atie met zijn moeder leeft. John kan geen kant op 
en Kevin wil hem helpen. Hoe moet het leven van 
de jongens door? En wat heb je dan aan volwas-
senen? Home werd onderscheiden met de prijs 
voor de Beste Regie in de Orizzonti competitie van 
het Filmfestival van Venetië en won op het Film Fest 
Gent de publieksprijs en prijs voor de Beste Muziek.

za 27 mei t/m wo 7 jun

Song to Song
Regie: Terrence Malick
Met: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman
Verenigde Staten I 2017 I 2 uur 

Deze avond gaan we alvast in de stemming komen 
voor het aanstaande Pinkpop festival met Song 
to Song. In Song to Song toont Terrence Malick 
(The Tree of Life, The Thin Red Line) een rock ‘n’ roll 
wereld van verleiding en verraad. Met een absolute 
sterrencast waaronder Ryan Gosling, Rooney Mara, 
Michael Fassbender, Natalie Portman, Christian 
Bale en Cate Blanchett. Terrence Malick en zijn 
acteurs onthullen onbevreesd de rafelranden van 
zichzelf, terwijl de muziek van de festivals in Austin, 
Texas (o.a. SXSW-festival) ze begeleidt. En passant 
komen we, onder andere, Patti Smith, Lykke Li, 
Red Hot Chili Peppers en Iggy Pop tegen. 

di 30 mei | 20.00 uur

Drama Liefdesdrama

Programma 
mei 2017

(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 je leuk om als vrijwil-
liger bij het filmhuis aan de slag te gaan? 
Stuur dan een mailtje naar: ger.hubens@
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.

* Seniorenmatinee : 60+ krijgt 2 euro korting

do 
18 mei

vr 
19 mei

za 
20 mei

zo 
21 mei

di 
23 mei

wo 
24 mei

do 
25 mei

vr 
26 mei

za 
27 mei

zo 
28 mei

ma 
29 mei

di 
30 mei

wo
31 mei

Denial 20.15 21.15 20.00

Réparer les Vivants * 15.45 19.05

20th Century Women 19.00 19.00 15.30 & 20.10 20.00

Dancer 19.10 15.45 20.15

Personal Shopper 21.00 21.00 20.15

0,03 Seconde

Hidden Figures 20.00 * 15.30 21.15 20.00 20.00 21.15 21.00 15.30 20.00

The Day Will Come 20.15 19.00 15.45 20.10 

Home 19.00 20.00 20.15 20.00

Manchester by the sea 20.30 20.30 19.45 19.45

Song to Song 20.00

CineFest
Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni a.s. staat het Filmhuis 
in het teken van CineFest, hét filmevent voor film-
makers en filmliefhebbers. CineFest gaat vrijdag-
avond van start met een filmvertoning van CineSud, 
voorafgegaan door een CineTalk met een filmmaker. 
Zaterdag organiseert CineLOVA een masterclass 
voor amateurfilmers, een workshop ‘acteren voor 
camera’ voor amateurtoneelspelers en een work-
shop (scenario)schrijven voor schrijvers. CineSud 
laat bezoekers kennis maken met Virtual Reality 
Cinema en organiseert een filmprogramma voor 
kinderen. CineFest wordt afgesloten met de verto-
ning van recente producties van Limburgse film-
professionals en amateurfilmers. 

Maak kennis met filmproducties en filmmakers uit 
deze regio tijdens CineFest! Een initiatief van CineLOVA, 
CineSud, Filmhuis De Domijnen en het Huis voor de 
Kunsten Limburg. 

Kijk voor meer informatie op de website 
van De Domijnen.

Het filmhuis sluit ook in 2017 aan bij het twee-
jaarlijkse Sittardse Barockfestival, dat dit jaar 
plaatsvindt van maandag 19 t/m zondag 25 juni. 

Muziekdocumentaire
Op woensdag 21 juni zie je een prachtige 
en bijzondere film waarin de barokke tijd 
centraal staat. 

Pianoconcert door Ivo Janssen 
Op donderdag 22 juni organiseren we een 
speciale avond rondom pianist Ivo Janssen 
(Venlo, 1963). Je ziet eerst de documentaire 
Bach & Beton van Haukje Heuff, die toont hoe 
Janssen een voormalig munitieschip, gelegen 
in een gracht in het centrum van Amsterdam, 
verbouwt tot concertzaal. Gaandeweg de bouw 
wordt duidelijk dat hij kampt met een ziekte aan 
zijn handen. Maar met gedrevenheid blijft hij 

Docfest on Tour
Docfest, het jaarlijkse documentaire-festival van 
Maastricht gaat ‘on tour’ en doet op zaterdag 
17 juni de haven van Stein aan, Dokfest in dit 
geval dus. Het terrein van L’Ortye wordt die 
avond omgetoverd tot een heus festivalgebied. 
Tussen de kranen en silo’s kijk je naar films, 
proef je goed eten en luister je naar goede 
muziek en interessante sprekers. Zet 17 juni vast 
in je agenda: Docfest on Tour in de haven van 
Stein in samenwerking met ons. 

Meer informatie is zeer binnenkort te vinden op 
onze website en op de website van Docfest en 
via de diverse social media kanalen. 

strijdenvoor zijn muziek en het bouwen van zijn 
concertzaal. Na afloop is er een korte Q&A met 
Haukje. 

Daarna speelt Ivo in het naast het filmhuis 
gelegen Museum voor Hedendaagse Kunst een 
uur lang, op vleugelpiano, de Goldbergvariaties 
van J.S. Bach. Met de zojuist geziene beelden 
van de documentaire in het achterhoofd extra 
speciaal en fascinerend. 

Een avond waar de fan van de Barokmuziek bij 
móet zijn: muziekdocumentaire en pianoconcert. 
Je betaalt één prijs voor zowel documentaire 
als concert. Het is een all-in pakket, dus alleen 
de documentaire bekijken of alleen het concert 
bijwonen is geen optie.

 Ga naar onze website voor meer info en kaartjes. 

barock
festival 
sittard

do 
4 mei

vr 
5 mei

za 
6 mei

zo 
7 mei

di 
9 mei

wo 
10 mei

do 
11 mei

vr
12 mei

za 
13 mei

zo
14 mei

di 
16 mei

wo 
17 mei

Austerlitz 20.15 20.15

American Honey (incl. pauze) 20.00 21.00 19.45

Denial 20.15 19.00 15.30 * 15.30 21.15 15.30

Jackie 20.02 19.05 15.45 20.15 19.10 15.45

Bram Fischer 21.10 20.00 20.00

Réparer les Vivants 20.15 20.15 19.00 20.15 

20th Century Women 20.00 21.10 19.00 20.00 20.00 

Dancer * 15.45 19.10 20.15 

Personal Shopper 21.15 21.00 20.15

0,03 Seconde 20.00

 


