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Quality Time

The Day Will Come

Manchester by the sea

Home

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

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

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

Dat er al jaren goede films en series uit de Scandinavische 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 kwaliteitslat 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.

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.

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 situatie 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 volwassenen? 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.

do 1 t/m wo 7 jun

vr 2 t/m di 6 jun

vr 2 t/m wo 7 jun

Souvenir

Helende Handen

Waldstille

Regie: Bavo Duferne
Met: Isabelle Huppert, Kévin Azaïs, Johan Leysen
Frankrijk I 2017 I 1 uur en 30 minuten

Regie: Leo Baeten
Met: Pater Karel
Limburg I 2017 I 45 minuten

Regie: Martijn Maria Smits
Met: Thomas Ryckewaert, Jelka van Houten, Maartje van
de Wetering
Nederland I 2016 I 1 uur en 30 minuten

Yes! Of eigenlijk ‘Oui’! Een Franse komedie met
Isabelle Huppert! Na Elle schittert Isabelle Huppert
nu in dit muzikale liefdesdrama van de Belgische
regisseur Bavo Defurne. Huppert speelt de rol van
Liliane. Ooit was Liliane een succesvol zangeres.
Ze eindigde zelfs als tweede op het Eurovisie
Songfestival. Maar drie decennia later leidt ze een
teruggetrokken bestaan als fabrieksarbeidster.
Totdat een veel jongere minnaar haar aanspoort
haar zangcarrière weer op te pakken. Hij laat Liliane
weer stralen, als vrouw en zangeres. Huppert laat
zien dat ze niet alleen kan acteren, maar ook kan
zingen. Komt dat zien!

Op 3 juni is het tien jaar geleden dat Pater Karel
uit Munstergeleen heilig werd verklaard door Paus
Benedictus XVI. Filmmaker Leo Baeten maakte
een film over de heilige van het kerkdorp: Helende
Handen. Het leven en de verering van Pater Karel.
Het verhaal van Carolus Houben bracht de maker
uiteraard ook in Ierland, naar Mount Argus - Dublin waar ´Saint Charles´ leefde en werkte en waar zijn
gebeente rust. Op woensdag 7 juni presenteert Leo
samen met stadsarchivaris Peer Boselie de film aan
het publiek met een introductie en een kort nagesprek. U bent van harte welkom om er bij te zijn. De
entree is maar 5 euro en daar krijgt u ook nog wat
te drinken voor.

do 1 t/m wo 21 jun

wo 7 jun | 19.30 uur

do 8 t/m di 20 jun

Django

Lady Macbeth

Quality Time

Regie: Etienne Comar
Met: Reda Kateb, Antoine Laurent
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 55 minuten

Regie: William Oldroyd
Met: Cosmo Jarvis, Paul Hilton, Christopher Fairbank
Engeland I 2016 I 1 uur en 30 minuten

Regie: Daan Bakker
Met: Anneke Blok, Michiel Romeyn
Nederland I 2017 I 1 uur en 26 minuten

De briljante, zorgeloze jazzgitarist Django Reinhardt
is in 1943 op het hoogtepunt van zijn roem en
speelt in de grootste zalen van de stad. Ondertussen lijden zijn zigeunerbroeders door heel
Europa onder de toenemende vervolging. Wanneer
hij door de Nazi’s gedwongen wordt om op tournee
naar Duitsland te gaan, ziet hij geen andere uitweg
dan vluchten... Django was dit jaar de openingsfilm
van het Berlijnse filmfestival. Reda Kateb die Django
speelt kennen we nog uit o.a. Un Prophète. De
heerlijke muziek in de film is van het Nederlandse
Rosenberg Trio.

Ergens in het Victoriaanse Engeland wordt de
mooie Katherine uitgehuwelijkt aan de veel oudere
Alexander. Alexander is een zwakke man die emotioneel is beschadigd door zijn dominante en wrede
vader Boris. Boris wil nu ook Katherine kortwieken:
ze moet een onderdanig vrouwtje zijn dat altijd
binnen blijft. Maar het lukt deze jonge vrouw te
ontsnappen aan haar liefdeloze huwelijk en ergens
anders passie en seksuele ontlading te vinden. De
nog jonge Florence Pugh speelt de hoofdrol in het
speelfilmdebuut van William Oldroyd naar het boek
‘Lady Macbeth uit het district Mtsensk’ van Nikolaj
Leskov. Verwacht geen saai kostuumdrama, maar
een spannende en sterke thriller. Een aanrader! Het
NRC gaf de maximale score van vijf sterren.

Wil je naar een volstrekt originele film? Hou je van
gortdroge humor? In Quality Time is alles dan
anders en dat vijf keer in vijf dwarse verhalen
over vijf dertigers. Vijf zonen met hun zorgzame
ouders, die net geen houvast vinden om het te
maken in het leven, maar zich in ieder geval niet
willen aanpassen. Tragikomisch tot op het bot
deze debuutfilm van de nog jonge en eigenzinnige
Nederlandse regisseur Daan Bakker. Qua vorm
valt er veel moois te genieten. Quality Time is de
openingsfilm van het CineFest op vrijdag 9 juni en is
nog eenmaal regulier te zien op woensdag 14 juni.

vr 9 t/m di 27 jun

vr 9 t/m di 27 jun

vr 9 jun | 19.30 uur – wo 14 jun | 20.00 uur

Verwacht juli / augustus

The Other Side of Hope
Regie: Aki Kaurismäki
Met: Herwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula
Finland I 2017 I 1 uur en 40 minuten

Een nieuwe film van Aki Kaurismäki betekent een
feest in het filmtheater. De originele stijl van Kaurismäki kenmerkt zich door zijn droge humor, scherpe
dialogen, memorabele muziek en prachtig gecomponeerde beelden. In de haven van Helsinki kruipt
de Syriër Khaled uit het ruim van een met kolen
gevuld vrachtschip. In de stad verlaat Wikström zijn
aan drank verslaafde vrouw om een nieuw leven
te beginnen. Beiden breken onvrijwillig met hun
verleden, ze hebben niets meer te verliezen. Het is
de creativiteit van bijna alle personages die deze
film tot een mooie humanitaire beleving maakt. Voor
The Other Side of Hope ontving Kaurismäki de prijs
voor Beste Regie op het Filmfestival van Berlijn.

do 15 t/m wo 28 jun

Voir du Pays
Twee soldaatvriendinnen keren huiswaarts na een
missie in Afghanistan. Ze maken een korte tussenstop in een vijfsterrenhotel op Cyprus voor wat
het leger een ‘decompressie’ noemt. Ze belanden
tussen de toeristen die genieten van overvloedige
buffetten, onbeperkte cocktails en luieren aan het
zwembad.
Dubbelspel
Na een afwezigheid van tientallen jaren keert de
in Europa succesvolle dokter Ostrik Fiel terug naar
zijn geboorteplaats Curaçao. Het bezoek herinnert
hem aan veertig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk
onschuldig dominospel dramatische gevolgen had
voor alle betrokkenen. Naar het gelijknamige boek.
King of the Belgians
Terwijl Koning Nicolas III op staatsbezoek is in
Istanbul, roept Wallonië de onafhankelijkheid uit en
splitst zich af van de rest van België. Hij moet zo
snel mogelijk terug, maar wordt dwarsgezeten door
een Zonnestorm die alle telecommunicatie en het
vliegverkeer vastlegt.
Lion
De populaire film met Nicole Kidman, Rooney Mara
en Dev Patel komt terug deze zomer. Lion vertelt het
verhaal van de geadopteerde Saroo die middels
Google Earth in India op zoek gaat naar zijn verloren
broertje.

Ben en zijn vriendin Tinka wonen met hun tweejarige dochtertje Cindy in het Brabantse dorpje
Waldstille. Wanneer ze na een uit de hand gelopen
avond dronken in de auto stappen, komt Tinka om
het leven bij een verkeersongeluk. Ben, die achter
het stuur zat, belandt in de gevangenis en Tinka’s
ouders krijgen de voogdij over dochter Cindy. Langzaam gaat het leven voor iedereen verder. Als Ben
na een paar jaar vrijkomt, verwijten zijn verbitterde
schoonouders hem nog altijd de dood van hun
dochter en haalt hij zich de woede en het verdriet
van het complete dorp op zijn hals. De kijker mag
zelf oordelen over de morele vraagstukken die
Waldstille oproept. Is Ben dader of slachtoffer?

Nog geen vriend van
het Filmhuis?
Dan mis je heel wat, want onze vrienden
hebben veel streepjes voor.
Het Vriendenlidmaatschap kost € 25,- en is een
jaar geldig. Daarvoor krijg je een aantal voordelen
en extra’s, waaronder standaard € 2,– korting op
de entree van de films, twee sneakpreviews per
jaar en een keer per jaar gratis toelichting op een
film of een specifieke lezing. Bovendien profiteer je
van kortingen bij het Museum voor Hedendaagse
Kunst en de Schouwburg. Ga snel naar
www.dedomijnen.nl/vrienden/filmhuis en word
vriend!
Volg ons op Facebook
Twitter en Instagram

Programma
juni 2017
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,-

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

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.

Portret van een Tuin

A United Kingdom

The Uncertainty Has Settled

Regie: Rosie Stapel
Met: Jan Freriks, Daan van der Have
Nederland I 2015 I 1 uur en 38 minuten

Regie: Steven Cantor
Met: Sergei Polunin, Jade Hale-Christofi
Engeland I 2016 I 1 uur en 51 minuten

Regie: Marijn Poels
Nederland/Duitsland I 2017 I 1 uur en 30 minuten

Op de dag na het Geheime Tuinen Festival kom je
uitrusten van al die indrukken bij Portret van een
Tuin. Een kalm observerende documentaire over
een 85-jarige snoeimeester en de tuinman die
het stokje van hem overneemt. Om dat goed te
doen moet je bezeten zijn, vertelt de oude man. De
snoeimeester is ondanks zijn hoge leeftijd onvermoeibaar en enorm bevlogen. Terwijl hij zich zorgen
maakt over het verloren gaan van eeuwenoude
kennis, stelt de jongere tuinman zich ten doel deze
kennis en kunde over te nemen en door te geven.
Een ode aan de tuin en zijn tuiniers. Aan het zaaien,
poten, dunnen, snoeien en uiteindelijk oogsten.
Begeleid door de prachtige luitmuziek van Jozef
van Wissem.

In het Londen van 1947 ontmoet rechtenstudent
en kroonprins van Botswana Seretse op een
dansfeest het Engelse kantoormeisje Ruth. De
twee worden verliefd. Als na de afronding van zijn
studie de terugkeer voor Seretse naar Botswana
nadert, vraagt hij Ruth ten huwelijk. Problemen met
familie en regeringen ten spijt, het paar trouwt en
reist af naar Afrika. Uit de trukendoos van de Britse
regering komt het besluit Seretse uit zijn vaderland
te verbannen, waarbij zelfs Winston Churchill als
schaakpion wordt ingezet. In Botswana leidde de
relatie tot een verwijdering tussen het paar en
zowel hun familie als hun land. Gebaseerd op het
waargebeurde verhaal dat in de betrokken landen
de grond deed trillen.

Na uitverkochte zalen en verhitte discussies in
o.a. Berlijn, Maastricht, Venlo en Rotterdam is de
Limburgse filmmaker Marijn Poels op zaterdag
24 juni 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.

ma 19 jun | 20.00 uur

do 22 jun t/m wo 12 jul

za 24 jun | 15.00 uur

De filmvertoning en CineTalk zijn voor iedereen
toegankelijk. Leden van CineSud en CineLOVA
hebben gratis toegang, maar moeten zich wel
aanmelden. Dat kan via: events@cinesud.nl (voor
Cinesud leden) of cinelova@gmail.com (voor
CineLOVA leden). Niet-leden kunnen uitsluitend een
kaartje kopen via het filmhuis.

Tussen 15.00 en 17.00 uur is het Fictiefilmblok.
Tijdens dit filmprogramma worden recente, korte
films van zowel professionals als Limburgse
amateurfilmers vertoond. Ook zal een Q&A plaatsvinden met een aantal van deze makers. Het
filmprogramma is voor iedereen toegankelijk. Nietleden van Cinesud en CineLOVA kunnen uitsluitend
een kaartje kopen via Filmhuis De Domijnen. Kosten
bedragen € 6,50.

CineFest
Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni a.s. staat Filmhuis De
Domijnen in Sittard in het teken van CineFest, hét
filmevent voor filmmakers en filmliefhebbers uit
Limburg. CineFest biedt voor ieder wat wils. Er zijn
fictiefilms, documentaires en animaties van zowel
professionele Limburgse makers als amateurfilmers te zien. Ook zijn er vele besprekingen met de
makers in kwestie.
VRIJDAG 19.30 - 00.00 uur
CineFest gaat vrijdagavond om 19.30 uur van
start met een filmvertoning van de Nederlandse
film Quality Time van Daan Bakker met o.a. Michiel
Romeyn en Anneke Blok. Na afloop van de film
gaan we tijdens een CineTalk met diverse makers
in gesprek over de film, de Limburgse filmsector
en meer. Na afloop van de film en de CineTalk is er
een netwerkborrel. Kom onder het genot van een
drankje in contact met collegafilmers en publiek. De
beste ideeën ontstaan aan de bar.

€ 5,-

ZATERDAG 13.00 - 21.00 uur
Op zaterdag organiseert CineLOVA een viertal
workshops: scenario, regie, acteren en filmmuziek.
CineSud laat bezoekers die dag kennis maken met
Virtual Reality Cinema en organiseert een filmprogramma voor kinderen en een Stunt-workshop
voor de kids. In de foyer van het filmhuis zal een
geïmproviseerde kinderbioscoop worden ingericht.
De kidscorner is gratis toegankelijk. Deelnemen kan
op ieder moment tussen 13.00-16.00 uur.

’s Avonds is het documentairefilmblok. Tijdens dit
filmprogramma worden regionale, korte documentaires van zowel professionals als amateurfilmers
vertoond. Ook zal een Q&A plaatsvinden met een
aantal van deze makers. Ook dit filmprogramma is
voor iedereen toegankelijk. Niet-leden van Cinesud
en CineLOVA kunnen uitsluitend een kaartje kopen
via Filmhuis De Domijnen. Kosten bedragen € 6,50.

Tijdens de stuntworkshop tussen 13.00 en 15.00
uur krijgen kinderen uitleg over het gebruik van
stunts in films. Vervolgens gaan ze, onder begeleiding van professionals, zelf (basis)stunts doen. De
stunts worden opgenomen, zodat ieder kind zijn/
haar stunt op film heeft staan. De stuntworkshop is
bedoeld voor kinderen in de leeftijd van ongeveer
8 t/m 12 jaar. Deelname is gratis. Aanmelden is
verplicht en kan via events@cinesud.nl. Vermeld in
de mail de naam en de leeftijd van het kind.

Maak kennis met filmproducties en filmmakers uit
deze regio en verdiep je in de wereld van film tijdens
CineFest!

La Mort de Louis XIV

Bach & Beton

Regie: Albert Serra
Met: Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc Susini
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 58 minuten
Kijkwijzer: 12 jaar

Film & Concert

CineFest is een initiatief van CineLOVA, CineSud,
Huis voor de Kunsten Limburg en Filmhuis De
Domijnen. Kijk voor meer informatie op de website
van De Domijnen.

barock
festival
sittard
Op donderdag 22 juni organiseren we een speciale
avond rondom pianist Ivo Janssen (Venlo, 1963).
U ziet eerst de documentaire Bach & Beton van
Haukje Heuff, die toont hoe Janssen een voormalig
munitieschip verbouwt tot concertzaal. Gaandeweg
de bouw wordt duidelijk dat hij kampt met een
ziekte aan zijn handen. Maar met gedrevenheid
blijft hij strijden voor 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. Het is een all-in pakket, dus alleen
de documentaire bekijken of alleen het concert
bijwonen is geen optie. Kosten: 17 euro.

Op 1 september 1715 sterft Lodewijk XIV van Frankrijk in zijn paleis in Versailles aan gangreen. In
zijn verduisterde paleisvertrekken, door kaarsen
belicht in schitterend Rembrandtesk palet, is het
tijdens zijn laatste dagen een komen en gaan van
vertrouwelingen en artsen. De mythische status
van de Zonnekoning en diens fysieke lijdensweg
komen samen in de memorabele vertolking door
Jean-Pierre Léaud. Deze film komt speciaal voor het
Barockfestival ruim een maand voor de landelijke
release naar Sittard-Geleen. Unieke kans dus om
deze film al te zien!
Het filmhuis sluit ook in 2017 aan bij het tweejaarlijkse Sittardse Barockfestival, dat dit jaar
plaatsvindt van 21 t/m 25 juni

wo 21 jun | 20.30 uur

do
1 jun
Souvenir

za
3 jun

zo
di
4 jun 6 jun

wo
7 jun

do
8 jun

20.15 * 15.45 & 19.00 21.00

P

15.45 & 20.30

* 15.30

19.00

I

20.00

20.30

20.30

N

Home
Manchester by the sea
The Day Will Come

vr
2 jun

do 22 jun | 19.30 uur
Ga naar onze website voor meer info en kaartjes

20.00

21.00

vr
9 jun

za
10 jun

20.15

zo
11 jun

21.00

di
13 jun

15.45

20.15

19.45

K

15.30

Pater Karel: Helende Handen

S

19.30

Waldstille

T

Django

E

20.00

19.00

20.00

21.00

15.30 & 20.00

Lady Macbeth

R

19.15

CineFest : Quality Time + Q&A, netwerkborrel

E

19.30-0.00

CineFest: VR cinema, workshops, korte films, kidscorner

N

20.45

20.15

20.15

13.00-21.00

Quality Time

19.30
do
15 jun

vr
16 jun

za
17 jun

zo
18 jun

ma
19 jun

di
20 jun

wo
21 jun

20.15

15.30

do
22 jun

20.00

vr
23 jun

za
24 jun

zo
25 jun

di
27 jun

Souvenir

21.15

19.00

Waldstille

21.10

19.15

19.00

21.00

20.00

20.00

20.30

15.45

20.00

21.05

20.15

15.45

20.45

15.30

20.15

Django

20.00

Lady Macbeth
The Other Side of Hope
Geheime Tuinen Festival: Portret van een Tuin
Barockfestival 2017: La Mort de Louis XIV

20.15

19.10

15.45

wo
28 jun

20.00

15.30

20.15

20.45

20.15

20.15

20.30

20.00

20.00

20.00
20.30

Barockfestival 2017: Bach & Beton - Film en Concert

19.30

A United Kingdom

20.00

The Uncertainty Has Settled i.a.v. Marijn Poels

wo
14 jun

15.00
* Seniorenmatinee : 60+ krijgt 2 euro korting

