Programma
juli /augustus 2017

King of the Belgians

A United Kingdom

The Sense of an Ending

Song To Song

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

Regie: Ritesh Batra
Met: Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Matthew Goode
Verenigd Koninkrijk I 2016 I 1 uur en 48 minuten

Regie: Terrence Malick
Met: Ryan Gosling, Michael Fassbender, Natalie Portman
Verenigde Staten I 2017 I 2 uur en 9 minuten

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 pion
wordt ingezet. In Botswana raakte het paar door
de relatie verwijderd van hun familie en hun land.
Gebaseerd op het waargebeurde verhaal dat in de
betrokken landen de grond deed trillen.

Intelligent Brits drama gebaseerd op de gelijknamige, met een Booker Prize bekroonde roman
van Julian Barnes. Een fascinerend verhaal over
ouder worden, herinneringen, jaloezie en de
leugens die we onszelf vertellen om te overleven.
Jim Broadbent speelt Tony Webster die een
teruggetrokken leven leidt in London. De vrijwillig
gekozen dagelijkse sleur zit er behoorlijk in, maar
dat verandert wanneer zijn verleden op een pijnlijke
manier wordt bloot gelegd. Hij wordt gedwongen de
confrontatie aan te gaan en de waarheid over zijn
eerste liefde (Charlotte Rampling, 45 Years) en de
ondraaglijke consequenties van de beslissingen
die hij lang geleden maakte, onder ogen te zien.
Kijktip: onthoud goed de verschillende gezichten en
namen die voorkomen in de film.

In Song to Song toont Terrence Malick
(The Tree of Life, The Thin Red Line) een wereld van
verleiding en verraad. Met een absolute sterrencast
waaronder Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael
Fassbender, Natalie Portman, Christian Bale en
Cate Blanchett. Malick en zijn acteurs onthullen
onbevreesd de rafelranden van zichzelf, terwijl de
muziekscene in zomers Austin, Texas ze begeleidt.
De prachtige beelden zijn van Emmanuel Lubezki
wet wie Malick eerder onder andere The New World,
Knight Of Cups en The Three Of Life maakte. Lubezki
won in 2016, 2015 en 2014 de Oscar voor Beste
Cinematografie voor respectievelijk The Revenant,
Birdman en Gravity.

vr 30 jun t/m di 11 jul

do 29 jun t/m zo 16 jul

vr 30 jun t/m wo 12 jul

Voir du Pays

Demain tout Commence

The Circle

Regie: Delphine en Muriel Coulin
Met: Ariane Labed, Soko
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 42 minuten

Regie: Hugo Gélin
Met: Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston
Frankrijk I 2016 I 1 uur en 57 minuten

Regie: James Ponsoldt
Met: Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega
Verenigde Staten I 2017 I 1 uur en 50 minuten

De twee vriendinnen Aurore (Ariane Labed) en
Marine (Soko) keren samen met hun eenheid
huiswaarts na een missie in Afghanistan. Voor
de twee vrouwen weer in Frankrijk met familie en
vrienden verenigd worden, maken ze een tussenstop in een vijfsterrenhotel op het subtropische
Cyprus voor wat het leger een ‘decompressie’
noemt. Een afkickcursus, om niet getraumatiseerd
het normale leven op te moeten pakken.
Na maanden van discipline en afzien belanden de
militairen tussen de toeristen die genieten van een
overvloedig buffet, onbeperkte cocktails en luieren
aan het zwembad. In het luxe toeristenresort op
Cyprus is die omschakeling lastiger dan ze
gedacht hadden.

Omar Sy, de ster van Intouchables, is weer terug in
een heerlijke Franse feelgood film. Hij speelt Samuel
die een zorgeloos leven leidt in zonnig ZuidFrankrijk. Tot Kristin langskomt en vertelt dat hij
de vader is van haar enkele maanden oude baby
Gloria. Als Kristin de baby bij Samuel achterlaat,
gaat hij naar Londen om Gloria terug te brengen
naar haar moeder, maar zonder succes. Vader en
dochter vestigen zich in Londen waar Samuel als
stuntman gaat werken en zich ontpopt tot een
liefdevolle, onconventionele vader. Acht jaar later
zijn hij en Gloria een onafscheidelijk duo. Maar dan
duikt de moeder van Gloria opnieuw op en wil ze
haar dochter terug…

The Circle is de verfilming van het gelijknamige
hitboek van Dave Eggers. Emma Watson speelt
Mae Holland die haar geluk niet op kan als ze
wordt aangenomen bij The Circle, het machtigste
internetbedrijf ter wereld met aan het hoofd Eamon
Bailey (Tom Hanks). De persoonlijke e-mails van de
gebruikers, hun sociale media, betalingsverkeer
en aankopen zijn met elkaar verbonden door een
universeel besturingsprogramma. Het resultaat:
iedereen heeft slechts één online identiteit. Een
nieuw tijdperk van openheid en gemeenschapszin
is aangebroken. “Knowing is good, but knowing
everything is better.”

do 29 jun t/m ma 17 jul

za 15 t/m di 25 jul

do 13 jul t/m di 8 aug

King of the Belgians

Moonlight

The Lost City of Z

Regie: Jessica Woodworth en Peter Brosens
Met: Peter van den Begin, Lucie Debay, Titus de Voogdt
België I 2016 I 1 uur en 34 minuten

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

Regie: James Gray
Met: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller
Verenigde Staten I 2016 I 2 uur en 20 minuten

Als koninkrijken wankelen, wat doet een koning
dan? Met name als hij op statiebezoek is in Turkije,
terwijl de Franse helft van België zich onafhankelijk verklaart? Gauw teruggaan. Pech: er is een
zonnestorm en al het media- en vliegverkeer ligt
stil. Deze onhandige maar gevoelige koning heeft
lak aan veiligheidrisico’s en gaat over land en over
zee. En zo begint zijn undercover odyssee door de
Balkan, een tocht vol onverwachte ontmoetingen,
onvoorziene dilemma’s en onverhoopte momenten
van vreugde. Regisseursduo Jessica Woodworth
en Peter Brosens maakt na het prachtige Altiplano
en La Cinquième Saison een heerlijk kolderieke film,
zoals alleen Belgen dat kunnen.

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. In
een broeierige achterbuurt van Miami, Florida volgt
Moonlight 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.

Toen regisseur James Gray aan Francis Ford
Coppola vroeg of hij nog tips had voor het filmen
in de jungle (Coppola deed ruime ervaring op
tijdens het filmen van Apocalypse Now), was het
antwoord van Coppola kort maar krachtig: “Don’t
go”. De jungle is meedogenloos. Gray ging toch en
verfilmde op prachtige, oud-Hollywoodesque wijze
het waargebeurde verhaal van kolonel Percival
Harrison Fawcett, die op één van zijn tochten
door het Amazonewoud restanten van een oude
beschaving ontdekt. Bij zijn terugkomst in Engeland
wordt het idee van het bestaan van een El Dorado
belachelijk gemaakt. Percy is echter vastbesloten
om terug te keren naar de jungle om deze mysterieuze stad te vinden…

do 13 juli t/m wo 2 aug

do 20 jul t/m wo 2 aug

do 27 jul t/m wo 16 aug

Nog geen vriend van
het Filmhuis?
Dan mis je heel wat, want onze vrienden
hebben veel streepjes voor.

Martin Scorsese – The Exhibition
Ter gelegenheid van de tentoonstelling Martin
Scorsese – The Exhibition in EYE Amsterdam
zijn Taxi Driver, Goodfellas en Raging Bull dit
jaar opnieuw te zien in de bioscoop. Vanaf
september zie je de films ook bij ons. Martin
Scorsese – The Exhibition is de eerste grote
overzichtstentoonstelling over het werk, het
leven en de passies van de New Yorkse regisseur en is nog te zien t/m 3 september.
Op grote projectieschermen zijn fragmenten
uit zijn films te zien te midden van ruim 400
objecten en documenten, waaronder nooit
eerder getoonde foto’s, scripts en storyboards

Volg ons op Facebook
Twitter en Instagram

uit het privé-archief van Scorsese zelf en
Robert De Niro. Ook zijn er decorontwerpen
van Dante Ferretti, kostuumontwerpen,
kostuums van Sandy Powell en originele
setfoto’s van Brigitte Lacombe te zien. De
tentoonstelling is onderverdeeld in een aantal
secties en thema’s die het oeuvre van
Scorsese kenmerken: Familie, Broers, Man en
vrouw, Eenzame helden, New York, Cinema,
Cinematografie, Montage en Muziek.
Voor meer informatie kijk je op de website
van EYE.

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!

My Cousin Rachel

The Fury of a Patient Man

Lion

/ Tarde para la ira

Regie: Roger Michell
Met: Rachel Weisz, Sam Claflin, Holliday Grainger
Verenigd Koninkrijk I 2017 I 1 uur en 46 minuten

Regie: Garth Davis
Met: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara
Verenigde Staten I 2016 I 1 uur en 58 minuten

Regie: Raúl Arévalo
Met: Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz
Spanje I 2016 I 1 uur en 32 minuten

My Cousin Rachel vertelt het duistere en romantische verhaal van een jonge Engelsman die wraak
wil nemen op zijn mysterieuze en prachtige nicht,
omdat hij haar ervan verdenkt zijn voogd te hebben
vermoord. Maar het wordt ingewikkeld als hij begint
te bezwijken voor haar verleidelijke charmes. De
film is gebaseerd op de gelijknamige roman van
Daphne du Maurier, wier boeken vanwege hun
beeldende en bijna cinematografische vertellingen
al eerder een grote aantrekkingskracht hadden op
regisseurs. Zo baseerde Alfred Hitchcock drie van
zijn films, inclusief The Birds, op een boek van Du
Maurier. Roger Michell (Notting Hill) regisseert deze
film en is tevens verantwoordelijk voor het scenario.

Na een gevangenisstraf van acht jaar te hebben
uitgezeten voor een overval op een juwelierszaak
komt Curro terug in de Madrileense volkswijk waar
zijn vriendin Ana met hun zoontje woont. Er wacht
Curro een onaangename verrassing. Ana heeft een
vriendschap gesloten met de stille en mysterieuze
José. En dat blijkt geen toeval. Langzaamaan wordt
duidelijk wie José is. The Fury of a Patient Man is
een spannende en zinderende wraakthriller met
originele elementen uit de westerns en misdaadfilms van de jaren zeventig. Once Upon a Time in
Madrid schreef Trouw. De film werd bekroond met
4 Goya’s (Spaanse Oscars).

Lion vertelt het waargebeurde verhaal van de
Indiase Saroo Brierley. Als 5-jarig jongetje komt hij
per ongeluk terecht op een trein die hem duizenden
kilometers door India voert; ver weg van zijn thuis
en familie. Na wekenlang in de ruige straten van
Calcutta in zijn eentje te overleefd te hebben, wordt
de jongen opgenomen in een weeshuis en uiteindelijk geadopteerd door een Australisch echtpaar.
Vijfentwintig jaar later gaat Saroo op zoek naar zijn
familie. Slechts gewapend met Google Earth en zijn
vroegste jeugdherinneringen bekijkt hij elke avond
urenlang de spoorlijnen die naar Calcutta leiden.
Verfilming van de bestseller “Mijn lange weg naar
huis”.

do 3 t/m wo 30 aug

vr 4 t/m di 22 aug

vr 11 t/m di 29 aug

Verwacht vanaf september
Sami Blood

Dunkirk

Little Men

L’Amant Double

Detroit

Through the Wall

Taxi Driver

Câini (Dogs)

Pop Aye

Une Vie

Sprakeloos

Dubbelspel

Raging Bull

La Región Salvaje

Retour en Bourgogne

Howards End

Regie: Hilde van Mieghem
Met: Viviane de Muynck, Stany Crets, Hans Kesting
België I 2017 I 1 uur en 45 minuten

Regie: Ernest R. Dickerson
Met: Lennie James, Colin Salmon, Alexander Karim
Verenigde Staten I 2017 I 2 uur en 10 minuten

Goodfellas

En amont du fleuve

In the Crosswind

Una

Ascent

Louise en Hiver

Het leven van schrijver Jan Meerman komt overhoop
te liggen wanneer zijn moeder onverwachts een
beroerte krijgt. De eerst zo flamboyante en levendige
vrouw verliest haar spraakvermogen. Langzaamaan
en onherroepelijk takelt ze af, steeds minder in
staat te communiceren met wie haar lief is... Bij het
uitkomen van deze film waren de meningen behoorlijk verdeeld. Zoals dat eigenlijk altijd gaat met boekverfilmingen. Aan de regisseur de onmogelijke taak
om iedereen die het boek ooit las tevreden te stellen.
Lanoye zelf behoort tot het kamp van de liefhebbers:
“Deze film staat als een huis. Dankzij zijn uitgepuurde
script, zijn bezielde regie, prachtige fotografie en de
mooie muziek van Jef Neve. En ‘last but not least’:
dankzij de droomcast.” Het beste is dus om het zelf
te komen boordelen.

Curaçao wordt prachtig in beeld gebracht in dit
drama van de Afro-Amerikaanse filmmaker Ernest
Dickerson. Gebaseerd op de Nederlands-Antilliaanse klassieker ‘Dubbelspel’ van Frank Martinus
Arion, vertelt de film het verhaal van de in Europa
succesvolle dokter Ostrik Fiel die terugkeert naar
zijn geboorteplaats Curaçao. Het bezoek herinnert
hem aan veertig jaar eerder, toen een ogenschijnlijk onschuldig dominospel dramatische gevolgen
had voor alle betrokkenen: ambitieuze, kleurrijke
mannen en hun wilskrachtige echtgenotes, die op
het zinderende eiland een leven probeerden op te
bouwen te midden van verbroken tradities, intriges
en pijnlijk verraad.

The Big Sick

The Beguiled

do 10 t/m di 29 aug

do 24 aug t/m wo 13 sep

Filmcursus Jan Salden
Op 3 oktober start weer een nieuwe filmcursus
van Jan Salden: British film, better or just
different? Aan de hand van vijf thema’s wordt
de rijke filmindustrie van het Verenigd Koninkrijk
onder de loep genomen. Iedere cursusavond
(vijf totaal) kijken we een hele film die door Jan
uitgebreid en vakkundig wordt geïntroduceerd.
Zoals altijd leuk en leerzaam!

Programma
juli /augustus 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,-

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

JULI

do 29 jun

A United Kingdom
The Sense of an Ending

20.00

Song to Song
Voir du Pays

vr 30 jun

za 1 jul

14.30 & 20.30
14.45

zo 2 jul

di 4 jul

20.00

20.15

wo 5 jul
20.00

20.15

20.15

vr 7 jul

za 8 jul

20.15

20.15

20.15

do 6 jul

20.30

20.00

20.00

20.30

zo 9 jul

di 11 jul

20.15

20.00

20.15

do 13 jul

20.15

20.15

20.00

20.15

wo 12 jul

vr 14 jul
14.30 & 20.15

20.00

20.30

20.15

14.45

The Circle

20.00

King of the Belgians

20.15

20.30

za 29 jul

zo 30 jul

JULI

za 15 jul

The Sense of an Ending

zo 16 jul

ma 17 jul

di 18 jul

do 20 jul

20.00

20.15

vr 21 jul

za 22 jul

20.30

20.15

zo 23 jul

di 25 jul wo 26 jul do 27 jul

Voir du Pays

20.15

Demain tout Commence

20.15

The Circle

20.30

20.15
20.00

King of the Belgians

20.15

20.15

20.00
20.15

20.15

20.30

Moonlight

20.00

20.30

20.15

20.00

20.00

20.00

AUGUSTUS

19.50
di 1 aug

wo 2 aug

do 3 aug

20.00

vr 4 aug

za 5 aug

20.15

King of the Belgians

20.15

Moonlight

20.00

The Lost City of Z

14.45

19.50

19.50

My Cousin Rachel

di 8 aug

20.00

20.00

20.15

20.00

The Fury of a Patient Man

zo 6 aug

do 10 aug

20.30

20.15

vr 11 aug

za 12 aug

14.30 & 20.15

20.30

19.50
20.15

20.30

wo 9 aug

20.15

Sprakeloos

20.00

The Lost City of Z

19.50

My Cousin Rachel

20.00

The Fury of a Patient Man

do 17 aug

za 19 aug

20.30

20.15

20.00

Lion
Sprakeloos

vr 18 aug

20.15
20.15

Dubbelspel

Programma
juli /augustus 2017

zo 20 aug

di 22 aug

20.15

20.15

wo 23 aug do 24 aug
20.00

20.00
20.30

20.15

zo 13 aug

20.15

vr 25 aug

20.15

14.45

za 26 aug

14.30

zo 27 aug

20.00

20.00

di 29 aug

wo 30 aug

20.15
20.30

20.30
20.00

20.15

14.45

20.15

20.00

di 15 aug

20.15
20.30

wo 16 aug

20.15
20.15

20.15

20.00

Lion
AUGUSTUS

20.00

14.30 & 20.30

The Lost City of Z
The Circle

vr 28 jul

20.00

20.00
20.00

20.15

20.15

20.15
20.00

