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Filmcursus Kopstukken
Vanaf 6 maart is Jan Salden weer terug met 
een nieuwe cursus Kopstukken. In zes bijeen-
komsten wordt het werk van zes uiteenlopende 
regisseurs geanalyseerd en becommentarieerd 
met kennis, passie en de nodige humor die we 
van Jan gewend zijn. 

Het schema is als volgt:
6 maart: Christopher Nolan (foto)
13 maart: Aki Kaurismäki 
+ vertoning The Match Factory Girl 
20 maart: Fred Zinnemann 
27 maart: Takashi Miike 
3 april: Sally Potter
10 april: Michael Haneke 

Vanaf medio januari zijn tickets te koop 
via onze website. 

Programma 
Januari 2018

Vele Hemels boven de Zevende

Supersanderbout
Regie: Ron Roumen
Sanderbout | 2018 | 20 minuten

Zeventien jongeren uit de Sittardse wijk Sander-
bout gingen eind 2017 samen met filmproducent 
Ron Roumen, vlogger Ben Peeters en een filmcrew 
aan de slag om hun wijk op de kaart te zetten. De 
jongeren leerden spelenderwijs meer over film-
productie, zowel voor als achter de schermen. Ze 
namen zelf de visagie, het filmen, het monteren, 
het licht en geluid en alle aspecten die horen bij het 
maken van een film voor hun rekening. Tijdens deze 
feestelijke première gaan we met z’n allen lekker 
achterover hangen in de bioscoopstoel om het 
resultaat van al die weken hard werk op het grote 
doek te zien. 

wo 17 jan | 19.30 uur

Draken & Deuntjes
Regie: diversen
Met de stemmen van o.a.: Pieter Verelst, Jo Leyers, Ron Cornet
België, Frankrijk | 2017 | 1 uur en 2 minuten 

Draken & Deuntjes zijn vijf fabelachtige en muzikale 
kinderfilmpjes voor jonkvrouwen en ridders vanaf 
vijf jaar. Duik bijvoorbeeld mee in de avonturenwe-
reld van de Kleine Koning die graag een eenhoorn 
als huisdier wil of ga mee op drakenjacht met twee 
kleine prinsessen. Ook ontmoeten we Eliette, een 
meisje van acht jaar, dat woont in een land waar de 
koning muziek heeft verboden… Zou ze samen met 
haar vriend de troubadour terug kunnen fluiten en 
zingen?

 

t/m zo 28 jan

Battle of the Sexes
Regie: Jonathan Dayton, Valerie Faris 
Met: Emma Stone, Steve Carell, Elisabeth Shue
Verenigde Staten | 2017 | 2 uur en 1 minuut 

De zinderende tenniswedstrijd in 1973 tussen de 
nummer één van de wereld Billie Jean King (Emma 
Stone) en ex-kampioen en notoire ritselaar Bobby 
Riggs (Steve Carell) werd bestempeld als de ‘Battle 
of the Sexes’. De wedstrijd wist de tijdgeest te 
vangen en bracht een wereldwijde conversatie op 
gang over gendergelijkheid. Het bracht tevens de 
feministische beweging in een stroomversnelling. 
King en Riggs stonden lijnrecht tegenover elkaar in 
de discussie, maar buiten de tennisbaan leverden 
ze allebei een nog veel persoonlijker en complexer 
gevecht. De regie is in handen van Jonathan 
Dayton en Valerie Faris (Little Miss Sunshine). 
Emma Stone en Steve Carrell werden allebei geno-
mineerd voor een Golden Globe voor hun rol. 

vr 5 t/m wo 17 jan

The Killing Of A Sacred Deer
Regie: Yorgos Lanthimos
Met: Nicole Kidman, Colin Farrell, Barry Keoghan
Engeland, VS | 2017 | 2 uur en 1 minuut

De regisseur van The Lobster, Yorgos Lanthimos, 
maakt opnieuw een bizarre, ontregelende film. Deze 
meesterlijk absurde thriller draait om hartchirurg 
Steven Murphy en zijn perfecte gezin. Zij krijgen 
te maken met Martin, de sinistere zoon van een 
overleden patiënt van Steven. Martin dringt steeds 
verder binnen in het leven van het artsengezin. Hij 
houdt de chirurg verantwoordelijk voor de dood van 
zijn vader en eist als genoegdoening dat Steven 
een van zijn dierbaren doodt om het evenwicht 
te herstellen. Steven wordt gedwongen tot een 
onmenselijke offergave. The Killing Of A Sacred Deer 
won in 2017 op het Filmfestival van Cannes de prijs 
voor Beste Scenario.

vr 12 t/m wo 24 jan

Une Vie
Regie: Stéphane Brizé
Met: Jean-Pierre Darroussin, Judith Chemla
Frankrijk | 2016 | 1 uur en 59 minuten

Een subtiele, gevoelige verfilming van Guy de 
Maupassants klassieke roman over het leven 
van een jonge vrouw in Normandië, 1819. Jeanne 
Le Perthuis des Vauds heeft nog maar net haar 
studies achter zich gelaten, als ze met graaf Julien 
de Lamare trouwt. Jeanne droomt van een rijk 
en romantisch leven, maar de werkelijkheid blijkt 
teleurstellend. Julien ontpopt zich tot een vrekkig, 
hard en labiel echtgenoot. Hij maakt niet alleen zijn 
vrouw, maar ook hun werkster zwanger. Langzaam 
ziet Jeanne al haar dromen in rook opgaan, alleen 
in haar vriendschap met een buurvrouw vindt 
ze nieuwe hoop. Une Vie kreeg in Venetië van de 
recensenten de FIPRESC-prijs voor Beste Film uit 
de hoofd-competitie. 

do 11 t/m wo 24 jan

Klassieker + lunch
Les Uns et les Autres 
Regie: Claude Lelouch
Met: Nicole Garcia, Robert Hossein, Geraldine Chaplin
Frankrijk | 1981 | 3 uur en 4 minuten 

Claude Lelouchs portret van de belevenissen van 
vier muzikale families vóór, tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog maakte bij verschijning in 1981 grote 
indruk. De muziek is wat de personages - werk-
zaam in de jazz, het variété, de klassieke muziek en 
het ballet - verbindt en samenbrengt in de werve-
lende finale, met een door Maurice Béjart gecho-
reografeerde uitvoering van Ravels ‘Boléro’. Deze 
filmvertoning is uitverkocht.

 

zo 7 jan | 10.30 uur

Vele Hemels boven  
de Zevende
Regie: Jan Matthys
Met: Brit Van Hoof, Koen de Graeve, Viviane de Muynck
België | 2017 | 1 uur en 59 minuten

Als je altijd klaarstaat om de wereld te redden, 
hoe is het dan eigenlijk met jezelf gesteld? Eva 
is kampioen in geven, maar knaagt daar geen 
eenzaamheid achter de glimlach? De film, geba-
seerd op de gelijknamige bestseller van Griet Op 
de Beeck die ook het scenario schreef, ontroert 
oprecht omdat het zo oprecht gebracht wordt. 
Een volwassen film over het belang van communi-
catie in plaats van zwijgen over je gevoelens. Over 
de mogelijkheid om dingen in jezelf te veranderen. 
Met warme muziek van Spinvis “Reis ver, drink wijn, 
denk na, lach hard, duik diep, kom terug.”

do 18 t/m wo 31 jan

Happy End
Regie: Michael Haneke
Met: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant
Frankrijk | 2017 | 1 uur en 47 minuten

Happy End is de nieuwe film van tweevoudig 
Gouden Palm-winnaar Michael Haneke (Amour, 
Das Weisse Band), waarin we het wel en vooral het 
wee van een disfunctionele Franse bourgeoisfa-
milie volgen. Anne Laurent (Isabelle Hupert) staat 
aan het hoofd van een bouwbedrijf dat ze van 
haar vader (Jean-Louis Trintignant, hoofdrolspeler 
Amour) heeft overgenomen. Als de eerste vrouw 
van haar broer na een overdosis medicijnen in het 
ziekenhuis ligt, verhuist hun dertienjarige dochter 
Eve ook naar het prachtige familielandgoed. Een 
ernstig ongeluk in een grote bouwput van hun 
bouwbedrijf laat de onderlinge familieverhoudingen 
verder ontsporen. Het gebruik van sociale media 
maakt vanaf de eerste scène duidelijk dat ieder zo 
zijn/haar eigen geheim heeft.

vr 5 t/m wo 24 jan

The Square
Regie: Ruben Östlund
Met: Claes Bang, Dominic West, Elisabeth Moss
Zweden | 2017 | 2 uur en 20 minuten 

Een modern museum stelt een nieuwe installatie 
tentoon. Een ruimte waar geen regels zijn en alles 
kan. Om publiek naar het museum te trekken, 
wordt er een PR-bureau ingehuurd. De onortho-
doxe campagne die ze bedenken, gaat al snel viral 
en zorgt voor de nodige commotie. Christian, de 
gerespecteerde curator van het museum, kampt 
inmiddels met een existentiële crisis en zijn leven 
lijkt steeds verder te ontsporen. Regisseur Ruben 
Östlund (Turist) mocht voor The Square de Gouden 
Palm voor Beste Film in ontvangst nemen op het 
Filmfestival in Cannes. Ook won de film het record 
aantal van zes European Film Awards, werd genomi-
neerd voor een Golden Globe en staat op de short-
list voor een Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

t/m wo 10 jan

Billy
Regie: Theo Maassen
Met: Bruno Vanden Broecke, Ruben van der Meer, Ellen Parren
Nederland | 2017 | 1 uur en 30 minuten 

Billy is het regiedebuut van Theo Maassen. Het 
is - hoe kan het ook anders - een komedie en gaat 
over de beroemde buikspreker Gerard de Groot 
en zijn immens populaire pop Billy. Ze spelen met 
groot gemak de grootste zalen vol en horen samen 
onbetwist tot de absolute top van het vaderlandse 
cabaret. Achter de schermen botert het echter heel 
wat minder tussen Gerard en Billy. Wanneer Gerard 
verliefd wordt op zijn zorgzame nieuwe buurvrouw, 
de verpleegkundige Merel, maar Billy op hetzelfde 
moment als een blok valt voor de supersexy 
voetbalvrouw Belinda, beseft Gerard dat het echt 
de hoogste tijd wordt dat hij zijn leven weer in eigen 
hand neemt. Daar is Billy het echter totaal niet mee 
eens… 

do 4 t/m zo 14 jan

C’est la Vie!
Regie: Eric Toledo, Olivier Nakache
Met: Jean-Pierre Bacri, Suzanne Clément, Gilles Lellouche
Frankrijk | 2017 | 1 uur en 55 minuten 

In C’est la Vie! maken we kennis met Max, die al 
dertig jaar een bedrijf runt dat zich specialiseert 
in het organiseren van feesten en partijen. Aan 
ervaring geen gebrek dus. Het gelukkige liefdes-
koppel Pierre en Helena vraagt hem om hun bruiloft 
in een prachtig zeventiende-eeuws kasteel aan 
te kleden. Geen probleem voor Max. Hij zorgt dat 
alle ingrediënten om het feest tot een succes te 
maken, aanwezig zijn. Tot een paar onfortuinlijke 
tegenslagen roet in het eten gooien en elk moment 
van geluk in chaos overgaat. Lukt het Max’ team 
datgene te doen waar ze allemaal goed in zijn: 
het geven van een waanzinnig feest? Regisseurs 
Eric Toledo en Olivier Nakache maakten in 2011 de 
Franse arthouse-monsterhit Intouchables. 

t/m zo 7 jan

UITVERKOCHT



   

eenmalige
vertoning!

eenmalige
vertoning!

Heartstone
Regie: Guðmundur Arnar Guðmundsson
Met: Katla Njalddottir, Baldur Einarsson, Blær Hinriksson
IJsland | 2017 | 2 uur en 6 minuten

De twee IJslandse jongens, Thor en Kristjan, zijn 
hun leven lang al dikke vrienden. Thuis is er bij 
beide ruzie, mishandeling, alcohol en onbegrip. 
Daar lijkt geen plaats voor hen. Het hele dorp houdt 
ze klein. Zelf zijn ze op weg om man te worden. In 
zo’n situatie betekent het hebben van een echte 
vriend alles. Samen met twee meisjes verliezen 
ze hun kinderlijke onschuld en ontdekken ze 
hun seksualiteit. Een coming-of-age film, zonder 
steeds weer dat moraliserende of uitleggerige. Met 
kinderen die zó prachtig naturel acteren, dat je zou 
vergeten met acteurs van doen te hebben. Ruim 
twee uur adembenemende spanning tegen het 
decor van prachtige IJslandse landschappen. Het 
maakt Heartstone tot een filmische parel.

do 18 t/m wo 31 jan

Visages Villages
Regie: Agnes Varda, JR
Met: Agnes Varda, JR
2017 | 1 uur en 30 minuten

Samen beelden maken van Franse dorpelingen, 
maar dan anders. Dat was de opzet van Agnès 
Varda (88), een hoogbejaarde filmmaakster, en 
de dertiger JR, inmiddels een wereldberoemde 
fotograaf en muurschilder. Met een bestelbus 
in de vorm van een groot fototoestel trekken de 
twee langs dorpen in Frankrijk om dorpsbewo-
ners te vereeuwigen door middel van levensgrote 
portretten. Ze laten zich leiden door toeval, passie 
en intuïtie. Ondanks of misschien dankzij het grote 
leeftijdsverschil vullen de twee elkaar feilloos aan. 
Met als resultaat Visages Villages, een originele en 
schitterende documentaire. De film won in Cannes 
een L’Œil d’Or voor de Beste Documentaire en kreeg 
de publieksprijs in Toronto.

do 25 jan t/m wo 7 feb

Verwacht in februari

Call Me By Your Name 
Erotische spanning tussen de jonge Italiaanse Elio 
en de Amerikaanse Oliver op het Italiaanse platte-
land. Oscar favoriet.

Thelma
Romantische, bovennatuurlijke thriller geregisseerd 
door Joachim Trier (Oslo, August 31st, Louder Than 
Bombs).

On Body and Soul
Prachtig gevisualiseerde romantiek in een slacht-
huis. Winnaar van de Gouden Beer op het Filmfes-
tival van Berlijn. 

Wonderwheel
Woody Allen neemt ons mee naar Coney Island, New 
York in de jaren 50 van de vorige eeuw. Daar treffen 
we Kate Winslet en Justin Timberlake. Poëtisch 
gefilmd door Vittorio Storaro (Apocalypse Now).

The Party
Nieuwe film van Sally Potter met briljante rollen 
van Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia 
Clarkson, Cherry Jones, Cillian Murphy, Bruno Ganz 
en Emily Mortimer.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
Met zes Golden Globes nominaties wordt deze film 
al getipt voor de Oscars. Een donker en komisch 
drama van Oscarwinnaar Martin McDonagh. 

DOCUpodium: Human Flow
Regie: Ai Weiwei
Met: Israa Abboud, Hiba Abed
2017 | 2 uur en 20 minuten

Meer dan 65 miljoen mensen over de hele wereld 
worden door hongersnood, klimaatverandering 
en oorlog gedwongen huis en haard te verlaten in 
de grootste menselijke migratie sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Human Flow geeft, onder leiding 
van internationaal gerenommeerde kunstenaar 
Ai Weiwei, een krachtig visueel beeld van deze 
enorme menselijke migratie. De documentaire laat 
zowel de onthutsende omvang van de vluchte-
lingencrisis zien als de diepgaande persoonlijke 
verhalen van mensen die er middenin zitten. Gedu-
rende een bewogen jaar worden vluchtelingen in 
drieëntwintig landen over de hele wereld gevolgd, 
waaronder Afghanistan, Bangladesh, Frankrijk, 
Griekenland, Duitsland, Irak, Israel, Italië, Kenia, 
Mexico en Turkije. 

zo 21 jan | 15.30 uur

Blade Runner 2049
Regie: Denis Villeneuve
Met: Ryan Gosling, Harrison Ford, Sylvia Hoeks
Verenigde Staten | 2017 | 2 uur en 47 minuten

Aan de Canadees Denis Villeneuve de eer om 
vijfendertig jaar na het origineel met een vervolg 
op de neo-noir/sci-fi klassieker van Ridley Scott 
te komen. Villeneuve bewees met Arrival al dat hij 
goed met de combinatie van science-fiction en 
drama overweg kan. In deze versie zien we hoe 
in het Los Angeles van 2049 de nieuwe ‘blade 
runner’, politieagent K (Ryan Gosling), een lang 
verborgen geheim ontdekt dat totale chaos in de 
huidige maatschappij kan veroorzaken. Het leidt tot 
een speurtocht door een prachtig vormgegeven 
en door cinematografisch icoon Roger Deakins 
schitterend gefilmde dystopische wereld naar de 
voormalige ‘blade runner’ Rick Deckard (Harrison 
Ford), die al dertig jaar vermist wordt.

vr 26 jan | 20.00 uur

Final Portrait
Regie: Stanley Tucci
Met: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy
Verenigd Koninkrijk | 2017 | 1 uur en 30 minuten

In Parijs heeft hij zijn atelier, de Zwitserse kunste-
naar Alberto Giacometti. Hier creëert hij zijn beelden 
en vertrouwt hij zijn penseel toe aan het witte doek. 
In de Franse hoofdstad ontmoet hij de Amerikaanse 
schrijver en kunstliefhebber James Lord. Giaco-
metti vraagt hem model te staan voor een portret-
schilderij. Lord krijgt de toezegging dat de sessie 
slechts enkele uren zal duren. Maar Alberto is onte-
vreden over het eerste resultaat en de Amerikaan 
moet terugkomen. De paar uren worden al snel 
dagen. Lord krijgt inzicht in de werkwijze van de 
kunstenaar en we zien de strubbelingen en frustra-
ties in het proces en de uiteindelijke totstandkoming 
van Giacometti’s laatste meesterwerk. 

do 25 jan t/m wo 7 feb

The Best of IDFA on Tour 
2017 - 2018
Het International Documentary Filmfestival 
Amsterdam beleefde in 2017 zijn dertigste editie 
en is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en 
best bezochte Documentaire Festival ter wereld. 
Op zondag 25 februari tijdens The Best of IDFA on 
Tour zie je een selectie van het afgelopen festival 
met vier speciale documentaires: The Other Side of 
Everything (Winnaar Beste Lange Documentaire), 
Amal (Openingsfilm), Piripkura (Winnaar Human 
Right Award) en As We’re Told (Winnaar Jury-prijs 
voor korte documentaire). Het hele programma + 
pauze duurt ongeveer vijf uur. Tijdens de pauze 
kun je even energie bijtanken met een broodje, een 
lekkere kop warme soep en wat te drinken.

Tarieven: Standaard ticketprijs: €30,-, VIP kaart 
BankGiroLoterij: €25,-, Vriend v/h Filmhuis: €27,50

zo 25 feb | 13.30 uur

* Seniorenmatinee : 60+ krijgt 2 euro korting
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C'est la Vie! 20.00 16.15* 21.00 20.15

Billy 20.15 21.10 20.15 20.30 16.15
20.15

Battle of the Sexes 16.00* 20.30 20.00 20.30 20.00 16.00

The Square 20.15 15.00 19.45

Happy End 19.00 19.00 15.45 20.15 16.15* 19.00 16.15 20.30 20.15 20.15

Classic: Les Uns et Les Autres 
+ lunch 10.30

Draken & Deuntjes 14.00 14.30 14.00 14.15

Une Vie 20.00 16.00* 
19.00 20.00 19.00 16.15 16.15

The Killing Of A Sacred Deer 21.15 21.05 16.00 20.30 21.15 20.00

Première Supersanderbout 19.30

IFFR Preview: Sweet Country 20.30

Vele Hemels boven de Zevende 20.15 16.15* 
21.15

14.05  
20.00 20.30 20.00 16.00  

20.15

Heartstone 20.00 16.00* 
19.00 16.00 20.45 16.00 20.00

DOCUPodium: Human Flow 15.30

Final Portrait 20.00 16.00* 20.45 20.15

Visages Villages 20.15 16.15* 
19.00 19.00 16.15

Blade Runner 2049 (incl. pauze) 20.00

IFFR Live: Nico, 1988 14.00

The Best of IDFA on Tour 2018 13.30

Nico, 1988
Regie: Susanna Nicchiarelli
Met: Trine Dyrholm, John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca
Italië | 2017| 1 uur en 33 minuten

Singer-songwriter Nico (Trine Dyrholm) nadert 
de vijftig en leidt een teruggetrokken leven in 
Manchester, waar weinig nog doet denken aan 
haar roemruchte jaren als muze van Andy Warhol 
en zangeres van The Velvet Underground in de 
sixties. Om haar uiterlijk en carrière geeft ze niet 
veel meer, tot haar nieuwe manager haar op 
tournee door Europa stuurt. NICO, 1988 is een  
muzikale roadmovie over de wedergeboorte van 
een dappere en eigenzinnige artiest, moeder en 
vrouw achter het icoon. De film ging in première 
tijdens het Filmfestival van Venetië en won daar  
de prijs voor Beste Film in het Orizzonti-programma.

zo 28 jan | 14.00 uur

Sweet Country
Regie: Warwick Thornton
Met: Gibson John, Sam Neill, Bryan Brown
Australië | 2017 | 1 uur en 50 minuten

We nemen een voorproefje op het Internationaal 
Film Festival Rotterdam met de eenmalige vertoning 
van de Australische western Sweet Country van 
Warwick Thornton (Beste Debuutfilm in Cannes 
met Samson and Delilah). 
De film vertelt het verhaal van de Aboriginal Sam 
die uit zelfverdediging zijn blanke baas heeft 
gedood. Hij slaat met zijn zwangere vrouw Lizzie 
op de vlucht, maar besluit zich, vanwege de 
gezondheid van Lizzie, toch over te geven. Hij wordt 
beschuldigd van moord en de rechter moet over 
zijn lot beslissen. Op het festival van Venetië won 
Sweet Country zowel de Speciale Juryprijs als de 
Premio Bisato d’Oro van de filmcritici. 

wo 17 jan | 20.30 uur

Tiger-alert!
Geen tijd om naar het Internationaal Film Festival 
Rotterdam te gaan? Geen nood, want het festival 
komt dit jaar naar je toe. Op woensdag 17 januari 
en zondag 28 januari proef je het IFFR in Sittard. 
Op woensdag 17 januari om 20.30 uur vertonen we 
als warming up voor het festival Sweet Country. Op 
zondag 28 januari waan je je echt in de bioscoop-
zaal in Rotterdam, want dan maken we een live-
verbinding met de Maasstad. Om 15.00 uur zie je 
de film Nico, 1988, simultaan met filmliefhebbers in 
Rotterdam. Aansluitend is er in Rotterdam een Q&A 
met de makers, maar middels de liveverbinding dus 
ook in Sittard!

Om het festivalgevoel compleet te maken kun je op 
28 januari voorafgaand aan de film vanaf 14.00 uur 
een festivallunch nuttigen. De kosten bedragen 15 
euro voor lunch, film en Q&A. Kaarten kopen kan 
tot vrijdag 26 januari, 12.00 uur. Alleen film kijken is 
niet mogelijk. 

Ga dus lekker achterover hangen in het pluche 
in Sittard en laat het IFFR op je afkomen op 
17 en 28 januari.

Volg ons op Facebook
Twitter en Instagram

Filmhuis De Domijnen 
Ligne 3, 6131 MT Sittard
088 - 599 55 33
film@dedomijnen.nl

Capaciteit: twee filmzalen met resp. 55 en 
89 stoelen. 2K Digitale projectie en Dolby 
Surround (7.1) 

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/vrienden/filmhuis

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

uitverkocht

mailto:film%40dedomijnen.nl%20?subject=
www.dedomijnen.nl/vrienden/filmhuis

