
FAMILIE
FILM

FAMILIE
FILM

Programma 
Oktober 2017

Una Mujer Fantástica

Walk With Me
A Journey into Mindfulness

Regie: Marc Francis & Max Pugh
Verteld door: Benedict Cumberbatch
Verenigd Koninkrijk | 2017 | 1 uur en 34 minuten 

Walk With Me is een prachtig vormgegeven, medita-
tieve film over de wereldberoemde boeddhistische 
leermeester Thich Nhat Hanh. Hij woont samen met 
andere zen boeddhistische monniken en nonnen 
in Plum Village, een gemeenschap in Zuid-Frankrijk. 
Zij hebben hun aardse bezittingen opgegeven en 
hun leven gewijd aan de kunst van mindfulness. 
Drie jaar lang worden hun levens gevolgd en komen 
existentiële vragen waarmee ze geconfronteerd 
worden aan bod in hun zoektocht naar acceptatie. 
Verteld door Benedict Cumberbatch.

zo 8 okt | 11.30 uur & zo 22 okt | 16.00 uur

Raamschilderen + Film
Voorafgaand aan de film mag je op 11 oktober de 
ramen van het filmhuis lekker voltekenen met je 
eigen creaties. Tekenaar Janneke gaat je een 
beetje helpen om jouw Nachtwacht of Mona Lisa te 
perfectioneren en er samen voor te zorgen dat de 
vetste, coolste en chillste raamtekening van heel 
Sittard het daglicht ziet. En omdat een paar dagen 
later bij het Filmhuis voor de deur de Oktober-
feesten plaatsvinden, gaan zeker weten heel veel 
mensen je kunstwerk zien. Wij verwachten lange 
wachtrijen met mensen en veel fotocamera’s die de 
werken willen vastleggen. Doe je best! Je krijgt ook 
nog wat te drinken en een zakje popcorn. 
7 euro voor schilderen, popcorn, drinken en film!

wo 11 okt 13.30 – 17.00 uur 

Gouden Kalf Winnaars 2017

Welke films gaan er vandoor met het Gouden Kalf 
voor Beste Film en Beste Lange Documentaire? 
Bij het ter perse gaan van dit boekje wisten we het 
nog niet, maar welke het ook worden, je ziet de 
winnaars op dinsdag 3 en woensdag 4 oktober bij 
ons (terug) op het grote doek. De genomineerden 
voor Beste Film: Bram Fisher, Brimstone, (Oscar-
inzending) Layla M., Quality Time en Tonio. Voor 
Beste Lange Documentaire zijn genomineerd: De 
Kinderen van Juf Kiet, De Matthäus Missie van 
Reinbert de Leeuw, Radio Kobani, To Stay Alive – 
A Method en Vogelparadijs. Houd de prijsuitreiking 
op vrijdagavond 29 september in de gaten en kom 
op 3 en 4 oktober de winnaars bekijken voor maar 
6 euro. 

di 3 okt (fictie) & wo 4 okt (docu)

Retour en Bourgogne
Regie: Cédric Klapisch  
Met: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil
Frankrijk | 2016 | 114 minuten

Na tien jaar afwezigheid keert Jean terug naar 
zijn ouderlijk huis; een wijngoed in Bourgogne. Zijn 
vader is ernstig ziek, zijn broer en zus staan vlak 
voor de oogst. Geen moment om de afgelopen jaren 
in één zucht te overbruggen. Liefde voor de wijn 
geeft hen de kracht om eendrachtig het karwei van 
de oogst te klaren. Als hun vader komt te overlijden 
worden zij geconfronteerd met de complexiteit van 
hun erfenis. Wat betekent dit voor het voortbestaan 
van het wijngoed én ieders persoonlijke leven? Voor 
ieder die nog eens wil nagenieten van zijn zomerva-
kantie in Frankrijk, is deze film een must.

vr 29 sep t/m wo 4 okt

Cloudboy
Regie: Meikeminne Clinckspoor 
Met: Daan Roofthooft, Ayla Gáren Audhild P. Nutti en 
Geert Van Rampelberg
België | 2017 | 1 uur en 18 minuten 

De twaalfjarige stadsjongen Niilas woont zolang 
hij zich kan herinneren bij zijn vader, maar nu 
moet hij afreizen naar Lapland waar zijn moeder 
en haar nieuwe gezin bij de Sami wonen, tussen 
de rendieren. De enige die langzaamaan tot hem 
doordringt, is zijn nieuwe zus Sunnà. Wanneer een 
rendier vermist wordt, ondernemen ze samen een 
spannende zoektocht waarbij een indrukwekkende 
eland op de meest onverwachte momenten Niilas’ 
pad kruist. Stilaan ontdekt Niilas zijn roots, die 
sterker blijken dan hij ooit had kunnen vermoeden.

zo 1 okt t/m zo 29 okt

The Nile Hilton Incident
Regie: Tarik Saleh
Met: Fares Fares, Mari Malek, Yaser Aly Maher
Egypte | 2017 | 1 uur en 49 minuten 

The Nile Hilton Incident speelt zich af in de dagen 
die vooraf gaan aan de Egyptische revolutie. 
Inspecteur van politie, Nourdin, probeert de moor-
denaar van de beeldschone zangeres Suzanne 
Tamim op te sporen en komt er al snel achter dat 
de elite van Egypte hier iets mee te maken heeft en 
nader onderzoek het liefst wil voorkomen. De film is 
gemaakt met een klein budget maar heeft grootse 
effecten. Grillig en onheilspellend tot het einde. De 
Zweedse regisseur-scenarist Tarik Saleh baseerde 
zijn thriller op een moordzaak uit 2008 die in Egypte 
veel stof deed opwaaien. 

do 5 t/m za 21 okt

L’Amant Double
Regie: François Ozon
Met: Jérémie Renier, Marine Vacth, Myriam Boyer
Frankrijk | 2017 | 1 uur en 47 minuten 

De nieuwe film van François Ozon is een erotisch 
getinte thriller die draait om de driehoeksverhou-
ding tussen de fragiele en depressieve Chloé en 
de tweelingbroers Paul en Louis. Beiden psychi-
ater van beroep. Louis is de stoerdere tegenpool 
waarmee de rustige Paul een duister verleden 
deelt. Op zoek naar dat verleden en de waarheid, 
belandt Chloé in een verwarrend erotisch labyrint 
waarin ze steeds meer verdwaalt... Geloof tijdens de 
vertoning van dit fraai gestileerde filmisch labyrint 
je ogen niet, maar geef ze vooral wél de kost!

do 28 sep t/m wo 18 okt

Tulipani
Regie: Mike van Diem
Met: Gijs Naber, Ksenia Solo, Giancarlo Giannini 
Nederland, Italië | 2017 | 1 uur en 30 minuten 

Tulipani is een sprookjesachtige vertelling over de 
Zeeuwse boer Gauke die na de watersnoodramp in 
1953 nooit meer natte voeten wil en in vijf dagen tijd 
(!) naar Italië fietst. Hij laat zijn geliefde Ria in Neder-
land achter met de belofte dat ze elkaar in betere 
tijden weer zullen zien. Hij strijkt neer in de regio 
Puglia waar hij op miraculeuze wijze tulpen weet 
te kweken en daardoor uitgroeit tot een levende 
legende. Ria weet hem te vinden en toont hem zijn 
dochter Anna. Het gezinsgeluk is echter van korte 
duur, want het leven heeft andere plannen met 
Ria en Gauke. Als de volwassen Anna jaren later 
terugkeert naar Puglia, ontdekt ze dat de invloed 
van haar vader en de nasleep van gebeurtenissen 
in het verleden nog steeds duidelijk aanwezig zijn. 
Regie door de in Sittard opgegroeide Mike van Diem. 

vr 29 sep t/m wo 11 okt

Solan & Ludwig: 
De Grote Kaasrace
Regie: Rasmus A. Sivertsen
Met: Mitchell van den Dungen Bille, Dennis Willekens, 
Hero Muller
Noorwegen | 2016 | 1 uur en 18 minuten 

De brutale en overmoedige ekster Solan zorgt weer 
voor flink wat spektakel in het dorpje Flåklypa. 
Wanneer hij hoort over de traditionele kaasrace 
tussen zijn eigen woonplaats en het naburige dorp 
Slidre, zet hij alles op alles om zich te bewijzen als 
een echte racekampioen. Met zijn beste vrienden, 
de nogal bang uitgevallen egel Ludwig en de 
slimme uitvinder Reodor in zijn team, twijfelt Solan 
niet aan de overwinning. Maar het wordt heel span-
nend als hun tegenstander de hulp inroept van een 
vreemde grappenmaker en een woeste gorilla. 

zo 1 okt t/m zo 29 okt

HhhH - The Man with the Iron Heart

In samenwerking met Boekhandel Krings organi-
seren we een nieuwe editie van BOEK & FILM. Deze 
keer staat HhhH - The Man with the Iron Heart 
centraal, de verfilming van het populaire boek van 
Laurent Binet. 

1942. Twee jonge rekruten van een Tsjechische 
verzetsgroep in Londen, Jozef Gabcik en Jan Kubis, 
worden naar Praag gestuurd voor de uitvoering van 
Operatie Anthropoid; het vermoorden van de wrede 
nazileider Reinhard Heydrich, hoofd van de SS, de 
Gestapo en tevens uitvinder en uitvoerder van de 
Holocaust.

De film wordt ingeleid door Bram de Wever, docent 
Contemporaine Geschiedenis op de Fontys Leraren-
opleiding Sittard.

zo 8 okt | 15.00 uur

Howards End
Regie: James Ivory
Met: Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, 
Emma Thompson
Verenigd Koninkrijk | 1992 | 2 uur en 22 minuten 

Anthony Hopkins, Helena Bonham Carter, Emma 
Thompson en Vanessa Redgrave schitteren in 
dit fraai vormgegeven kostuumdrama vol liefdes-
verwikkelingen en onderhuidse klassenconflicten 
aan de vooravond van WOI. De film toucheerde 
maar liefst negen Oscarnominaties en verzilverde 
er drie, waaronder die voor Beste Actrice. De 
heruitbreng van James Ivory’s verfilming van E. 
M. Forsters gelijknamige roman valt samen met de 
25ste verjaardag van de film, die onlangs digitaal 
werd gerestaureerd. Deze film maakt op dinsdag 
3 oktober ook onderdeel uit van de cursus van 
Jan Salden. 

vr 29 sep t/m zo 8 okt

Little Men
Regie: Ira Sachs
Met: Theo Taplitz, Michael Barbieri, Greg Kinnear
Verenigde Staten | 2016 | 1 uur en 25 minuten 

Wanneer de grootvader van de dertienjarige 
Jake komt te overlijden, verhuist zijn gezin terug 
naar hun oude huis in Brooklyn. Daar raakt Jake 
bevriend met Tony, wiens alleenstaande moeder 
de winkel beneden runt. Hun vriendschap wordt 
steeds sterker, maar hun families worden uit elkaar 
gedreven vanwege een meningsverschil over 
de huur. De jongens besluiten te reageren op de 
volwassenen om hen heen met een belofte van 
stilte. Grote thema’s worden teruggebracht tot 
menselijke proporties in de nieuwe film van New 
Yorker Ira Sachs. “Little Men is jaloersmakend 
goed”, aldus NRC.

do 28 sep t/m di 10 okt



The Big Sick
Regie: Michael Showalter
Met: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter
Verenigde Staten | 2017 | 1 uur en 59 minuten 

Kumail is van Pakistaanse oorsprong, stand-up 
komiek én taxichauffeur. De Amerikaanse Emily is 
studente. Ze ontmoeten elkaar in Chicago en raken 
verliefd. Het verloop daarvan lijkt gemakkelijk te 
voorspellen. Maar de film krijgt plotseling een 
serieuze ondertoon als Emily met een ernstige 
aandoening in het ziekenhuis belandt. Daar 
ontmoet Kumail Emily’s ouders. Na een stroeve 
kennismaking ontstaat er geleidelijk een band 
tussen de drie. Hoewel Emily geneest, is het 
einde van de film verrassend anders dan je zou 
verwachten.

vr 13 okt t/m wo 1 nov

Raw 
Halloween special

Regie: Julia Ducournau
Met: Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Nait Oufella
Frankrijk | 2016 | 1 uur en 38 minuten

Als de vegetarische Justine tijdens haar studie 
dierengeneeskunde kennismaakt met vlees en 
bloed gaan bij haar alle remmen los. Bloederige 
ontgroeningsrituelen zoals het eten van een rauw 
konijnenniertje wakkeren bij haar een onverklaar-
baar verlangen naar rauw vlees aan. Tegelijkertijd 
weet ze ook geen raad met de seksuele gevoe-
lens die ze koestert voor haar kamergenoot. De 
enige persoon die begrijpt wat ze doormaakt, is 
haar oudere zus Alexia. Raw, het filmdebuut van 
regisseuse Julia Ducournau, is een bijzondere en 
absurde horrorfilm die shockeert en overrompelt.

do 26 t/m di 31 okt

Gaza Surf Club 
Regie: Philip Gnadt, Mickey Yamine 
Met: Sabah Abu Ghanem, Ibrahim Arafat 
Duitsland | 2016 | 1 uur en 27 minuten | Eng. ondertiteld 

Docfest, het jaarlijkse documentaire-festival van 
Maastricht gaat ‘on tour’ en komt op vrijdag 
27 oktober naar Sittard.  Meer informatie is te 
vinden op onze website. 
Ibrahim, een 23-jarige inwoner van de kuststrook 
van Gaza, droomt van zijn eigen surfclub. Een plek 
die de hele gemeenschap een lichtpuntje aan de 
horizon moet geven. Sabah, nu vijftien jaar oud, 
kan niet meer surfen met de vrijheid die ze gewend 
was. Nu draagt ze een hoofddoek en het verwij-
deren van die hoofddoek is ‘haram’ (een zonde) in 
de ogen van met name de mannelijke bevolking. 
Voor zowel Ibrahim als Sabah geeft de zee en het 
surfen hun de mogelijkheid om voor heel even de 
ultieme vrijheid te ervaren en de dagelijkse sleur 
te vergeten.

vr 27 okt | 19.30 uur

The Beguiled
Regie: Sofia Coppola
Met: Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Colin Farrell
Verenigde Staten | 2017 | 1 uur en 34 minuten

Een meisjeskostschool in West Virginia tijdens de 
Amerikaanse Burgeroorlog: op de achtergrond 
klinken de kanonnen en zowel de slaven als de 
meeste leerlingen zijn gevlucht. Maar een klein 
groepje is samen met hun directrice en een 
docente achtergebleven. Door halsstarrig vast te 
houden aan de routine van hun vooroorlogse leven 
proberen ze net te doen alsof de buitenwereld niet 
bestaat. Tot een van de meisjes een gewonde 
soldaat van de Noordelijke Staten mee naar huis 
brengt. Korporaal John McBurney (Colin Farrell) 
verstoort het evenwicht en rakelt hormonen op. Is 
hij een gast of een gevaar? The Beguiled is tege-
lijkertijd een oogstrelend sprookje en een beklem-
mende nachtmerrie.

do 19 okt t/m wo 8 nov

La Mort de Louis XIV 
Regie: Albert Serra 
Met: Jean-Pierre Léaud, Patrick d’Assumçao, Marc Susini 
Frankrijk | 2016 | 1 uur en 58 minuten 

In zijn verduisterde paleisvertrekken, door kaarsen 
belicht in schitterend Rembrandtesk palet, is het 
tijdens de laatste dagen van Lodewijk de Veer-
tiende een komen en gaan van vertrouwelingen 
en artsen. Zijn vrouw Madame de Maintenon, zijn 
achterkleinzoon Lodewijk de Vijftiende en zijn lijfarts 
dokter Fagon vrezen zijn dood. Ze proberen dit voor 
het volk te verbergen om de toekomst van het 
Franse koninkrijk te waarborgen. De mythische 
status van de Zonnekoning en diens fysieke 
lijdensweg komen samen in de memorabele vertol-
king door Jean-Pierre Léaud (400 Coups). 

do 26 okt t/m wo 8 nov

DOCUpodium: Watermark
Regie: Jennifer Baichwal & Edward Burtynsky
Verenigde Staten | 2014 | 1 uur en 32 minuten 

Deze keer in DOCUpodium haken we aan bij de 
tentoonstelling Ecovention Europe, art to trans-
form ecologies, 1957-2017 die momenteel te zien 
is in het naast het Filmhuis gelegen Museum voor 
Hedendaagse Kunst. Combineer je bezoek aan het 
filmhuis met een kijkje in het museum. Voor 10 euro 
zie je zowel de film als de tentoonstelling.

Hoe vormt water ons en hoe vormen wij water? 
Dat is het centrale thema in deze documentaire 
van de Canadese regisseuse Jennifer Baichwal en 
fotograaf Edward Burtynsky. Na hun succesvolle 
samenwerking bij het maken van Manufactured 
Landscapes levert het duo opnieuw een pareltje af. 
Baichwal legt de teisterende schoonheid van water 
vast in een poëtische reis door tien landen, allen 
gekenmerkt door hun relatie met water.

vr 20, zo 22 en wo 25 okt

Kedi
Regie: Ceyda Torun 
Met: o.a. Sari, Bengü, Aslan Parçasi, Psikopat 
Turkije | 2016 | 1 uur en 20 minuten 

Honderdduizenden Turkse katten bewegen zich 
vrij door de straten van Istanbul. Al duizenden jaren 
wandelen ze in en uit de levens van mensen. Zo 
zijn ze een essentieel onderdeel geworden van de 
diverse gemeenschappen die de stad zo kleurrijk 
maken. Waar straatkatten in andere metropolen 
worden gezien als overlast, worden de dieren hier 
omarmd en gerespecteerd. De katten van Istanbul 
zijn niemands eigendom. Ze leven tussen twee 
werelden, zijn wild noch tam en brengen vreugde 
en een doel bij die mensen die ze zelf uitkiezen om 
hen te adopteren. Regisseuse Ceyda Torun brengt 
met Kedi een eerbetoon aan de stad en haar twee- 
en vierpotige inwoners.

vr 27 okt t/m wo 1 nov

De films die vertoond worden, zijn:

3 okt: Howards End 
Regie: James Ivory, 1992, 2 uur en 22 minuten

10 okt: Four Weddings and a Funeral 
Regie: Mike Newell, 1994, 1 uur en 57 minuten

24 okt: Tinker, Tailor, Soldier, Spy 
Regie: Tomas Alfredson, 2012, 2 uur en 2 minuten

31 okt: The Selfish Giant 
Regie: Clio Barnard, 2013, 1 uur en 31 minuten
 

7 nov: Victoria & Abdul
Regie: Stephen Frears, 2017, 1 uur en 52 minuten 

* Seniorenmatinee : 60+ krijgt 2 euro korting
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Retour en Bourgogne 19.00 21.00 20.00 16.00

Tulipani 15.45*
19.05 19.00 15.45  

20.15 20.15 21.10 19.00 20.15 20.00

Little Men 20.15 15.30* 19.10 19.15  19.05 20.00

Gouden Kalf winnaar 
beste speelfilm 20.00

Gouden Kalf winnaar 
beste documentaire 20.00

L'Amant Double 20.00  21.15 21.15 16.05 15.45*  
19.00 21.00 20.00 16.05 21.10 20.15 20.15

Howards End 20.45 15.30 19.30 20.00 15.30 15.30

Walk With Me 11.30 16.00

Cloudboy 14.00 13.30 15.30 14.00 14.00 14.00 14.00

Solan & Ludwig 
De Grote Kaasrace 14.05 11.45 15.45 14.05 14.15 15.45* 14.15 14.05

Filmcursus Jan Salden 19.30 19.30 19.30 19.30

The Nile Hilton Incident 20.15 21.00 21.15 20.00 21.00 15.30 20.00 21.05 21.15

BOEK & FILM: HhhH 15.00

Four Weddings and a 
Funeral 19.30

Raamschilderen 
voor Kids + film 13.30

Thur Laudy: Op Ooze Wal 19.30

Una Mujer Fantástica 16.00  
20.30 19.05 19.00 20.00 14.15 19.00 19.00 14.00 20.00

The Big Sick 21.15 21.15 15.45  
20.00 20.00 21.15 21.05 20.00 15.30 21.00 21.00 20.00

Raging Bull 18.50 18.50 20.15

The Beguiled 20.15 19.15 19.15 20.15 20.15 15.45*  
19.15 19.15 20.15   16.10

DOCUpodium: Watermark 15.30 15.45 20.15

The Selfish Giant 19.30

Raw (Halloween Special) 15.45 21.15 21.15 20.00

La Mort de Louis XIV 20.00 15.45   20.00

DocFest on Tour: 
Gaza Surf Club 19.30

Kedi 16.00  
19.00 19.00 16.00   16.00

  20.15

Tinker, Tailor, Soldier, Spy 19.30

Op ooze wal
Een avond met Thur Laudy 

In samenwerking met Veldeke Krènk Sittard en 
RecultuRa organiseren we een avond rondom Thur 
Laudy. De bekende Sittardenaar werd afgelopen 
augustus geëerd met een eigen straat bij Ligne en 
begin 2015 met een herdenkingskunstwerk op de 
hoek van de Begijnenhofwal en Deken Tijssen-
straat. De Sittardse filmmaker Huub de Graaf maakte 
een film over de totstandkoming van het monu-
ment. Kunstenaar Cyriel Laudy, die het monument 
ontwierp, zal voorafgaand aan de film die totstand-
koming ook nog nader toelichten. De avond wordt 
aangevuld met een inleiding op Thur Laudy door 
René Haustermans en er wordt een aantal van 
Thurs gedichten voorgelezen en in een cultuur-
historische context geplaatst. Entreeprijs: 5 euro. 

wo 11 okt | 19.30 uur

Una Mujer Fantástica
Regie: Sebastián Lelio
Met: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco
Chili | 2017 | 1 uur en 44 minuten

De transseksuele Marina heeft een warme liefdes-
relatie met de veel oudere Orlando. Als Orlando 
getroffen wordt door een herseninfarct en daar 
binnen enkele uren aan overlijdt, stort voor Marina 
haar leven in. Zij ontmoet niets dan haat, ongeloof 
en verdenkingen m.b.t. haar seksuele geaardheid 
en haar relatie met Orlando. Met name zijn ex-vrouw 
en zijn volwassen zoon maken haar het leven bijna 
onmogelijk. Doch Marina weet wat ze wil en vecht 
terug. Een film die je geen moment loslaat. Maximale 
beoordeling van vijf sterren door De Volkskrant en 
Het Parool voor Een fantastische vrouw. 

do 12 t/m wo 25 okt 

Raging Bull
Regie: Martin Scorsese
Met: Robert De Niro, Joe Pesci
Verenigde Staten | 1980 | 2 uur en 9 minuten 

Martin Scorseses rauwe verfilming van het levens-
verhaal van de legendarische bokser Jake La 
Motta. Blinde ambitie, na-ijver en een overkill aan 
testosteron lagen ten grondslag aan La Motta’s 
carrière. De Niro, die in de beste methodacting 
traditie dertig kilo aankwam voor de rol, zet La 
Motta neer als een niet al te sympathiek figuur en 
geeft inzicht in de psyche van een bokser die door 
roeien en ruiten gaat om zijn doel te bereiken. Zijn 
vertolking van ‘The Bronx Bull’ leverde hem een 
(tweede) Oscar op. Vaste editor Thelma Schoon-
maker won een Oscar voor de montage. Raging Bull 
is een film-monument. 

vr 13 t/m di 17 okt

Filmcursus Jan Salden
British Film: better...or just different?

In deze vijfdelige filmcursus gaan we op zoek naar 
de identiteit, kwaliteit en veelzijdigheid van de Britse 
cinema, telkens ook met een filmhistorische en, 
daar waar het kan, een maatschappelijke insteek.
Aan bod komen: literatuurverfilming, romantische 
komedie, British crime story’s, sociaal realisme 
en Engelse geschiedenis & British Empire. De vijf 
thema’s worden begeleid met vijf films. Mocht de 
tijd het toelaten, dan is er nog een korte nabespreking.

De cursus wordt op vier dinsdagavonden in oktober 
en één in november gegeven en start telkens om 
19.30 uur. De datums zijn: 3, 10, 24, 31 okt. en 7 nov.

Alle films worden vertoond op hoge beeld- en 
geluidskwaliteit, dus minstens 2K beeldprojectie 
en 5.1 geluidsweergave. Uitzondering is FOUR 
WEDDINGS AND A FUNERAL, deze film wordt 
vertoond op 1K beeldkwaliteit en 5.1 geluids-
weergave.


