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The Florida Project



Familiefilm

The Insult 
Ziad Doueiri | Libanon | 2017 | 112 min.

Toni is een Libanese christen, Yasser een Palestijnse 
vluchteling. Een ruzie tussen beiden loopt uit de hand. 
Ze worden meegesleurd in een neerwaartse spiraal 
waarvan de draagwijdte veel verder reikt dan de 
grenzen van de rechtspraak. Het incident tussen twee 
mannen leidt tot een zaak van nationaal belang, waarin 
de Libanese burgeroorlog een schaduw op de heden-
daagse maatschappij werpt. De film werd genomineerd 
voor de Oscar voor Beste Buitenlandse Film.

do 29 mrt t/m wo 11 apr

Jusqu’à la garde
Xavier Legrand | Frankrijk | 2017 I 90 min.

Dit ontzettend knap drama van Xavier Legrand kruipt 
volledig onder de huid. Legrand won in Venetië de 
Zilveren Leeuw voor beste regie en debuut. “Ik wil dat 
de kijker meedenkt over de argumenten en worstelt”, 
aldus dit nieuwe Franse regietalent over zijn vecht-
scheidingsdrama, waarin Miriam en haar man vechten 
om de voogdij (jusqu’à la garde) over hun zoon Julien. 
Acteur Denis Ménochet als de man/vader is fenome-
naal. Bij de ‘bad’ scène is de machteloosheid van jezelf 
als kijker tot in de tenen te voelen. Vette tip van ons, 
deze film. 

do 12 t/m wo 25 apr

Ballerina
Eric Summer, Éric Warin | Frankrijk | 2016 I 89 min.

Het elfjarige weesmeisje Félicie heeft maar één 
droom: sterdanseres worden bij de Parijse Opera. 
Samen met haar beste vriend Victor ontsnapt ze uit 
het weeshuis en vertrekt zonder een cent op zak 
naar Parijs. Terwijl Victor zijn best doet om uitvinder 
te worden probeert Félicie te worden toegelaten tot 
de audities van de dansschool. Hiervoor moet ze de 
identiteit aannemen van haar rivale, de verwende 
danseres Camille. Om haar droom uit te laten komen 
zal Félicie haar mannetje moeten staan in een 
wereld vol valkuilen en moordende concurrentie.

zo 8 apr t/m wo 2 mei

The Post
Steven Spielberg | VS | 2017 | 116 min.

Een verhaal over de samenwerking tussen de eerste 
vrouwelijke uitgever Katherine Graham (Meryl Streep) 
en hoofdredacteur Ben Bradlee (Tom Hanks) van The 
Washington Post. Ze zijn genoodzaakt alles op alles 
te zetten in hun strijd tegen concurrent The New York 
Times om als eerste geheime overheidsdocumenten 
te onthullen die drie decennia en vier Amerikaanse 
presidenten overspannen. Streep werd met deze film 
weer genomineerd  voor een Oscar voor Beste Actrice. 

do 29 mrt t/m zo 15 apr



Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri
Martin McDonagh | VS | 2017 | 115 min.

Winnaar van vier Golden Globes en twee Oscars.
Het politieonderzoek naar de moord op haar zoon zit 
muurvast, Mildred plaatst haar aanklacht tegen het 
justitiële apparaat op drie billboards even buiten het 
dorp, namelijk dat de moordenaars nog vrij rondlopen. 
Het dorp keert zich tegen haar, want de sheriff is een 
geliefd man. Toch valt er ook wat te lachen in dit drama. 
Frances McDormand won de Oscar voor Beste Actrice. 

t/m wo 11 apr

Limburgse Filmdagen 2018
Filmliefhebbers die de nieuwste speelfilms, documen-
taires en reportages van Limburgse amateurfilmers 
willen zien, kunnen jaarlijks hun hart ophalen tijdens de 
Limburgse Filmdagen. Een initiatief van de Limburgse 
Organisatie van Audiovisuele Amateurs (LOVA). Dit 
jaar vinden die dagen plaats in ons filmhuis. Tijdens 
het filmfestival wordt een breed scala aan Limburgse 
amateurfilms vertoond en worden prijzen uitgereikt voor 
o.a. de meest bijzondere productie, scenario, filmmuziek 
en uitmuntende acteerprestaties. 
Meer info: cinelova.nl/limburgsefilmdag.

za 14 & zo 15 apr | 10.00 – 18.00 uur

Phantom Thread
Paul Thomas Anderson | VS | 2017 I 130 min.

Er zijn van die regisseurs naar wier werk je reikhalzend 
uitkijkt als bekend wordt dat ze met iets nieuws gaan 
komen. Paul Thomas Anderson (Magnolia, There Will Be 
Blood) is zo’n regisseur. Phantom Thread is zijn achtste 
film en zijn tweede samenwerking met acteur Daniel 
Day-Lewis, die heeft aangekondigd dat dit zijn aller-
laatste film ooit is. Day-Lewis speelt modeontwerper en 
controlfreak Reynolds Woodcock, die zich verliest in 
een onstuimige relatie met serveerster Alma. Meer dan 
ooit probeert Woodcock zijn leven in handen te houden, 
maar Alma laat zich niet zomaar overmeesteren. 

do 19 apr t/m wo 9 mei

Loving Vincent
Dorota Kobiela, Hugh Welchman | Engeland | 2017 | 95 min.

Op 30 maart is het 165 jaar geleden dat Vincent van 
Gogh werd geboren en dus is deze unieke handge-
schilderde film over de beroemde schilder weer even 
terug. In 65.000 frames, met de hand geschilderd door 
meer dan 125 kunstenaars, brengt de film Van Goghs 
meest inspirerende schilderijen tot leven en wordt zijn 
dood onderzocht door Armand Roulin, de zoon van 
Van Goghs postbode. Genomineerd voor de Oscar voor 
Beste Geanimeerde Film.
 
t/m wo 4 apr



Familiefilm

De Wilde Stad
Mark Verkerk | Nederland | 2018 I 85 min.

Fascinerend, spannend, bizar en verwonderend. 
Maar De Wilde Stad is vooral ook een leuke ontdek-
kingstocht door de natuur van onze hoofdstad. 
Filmkater Abatutu neemt ons mee langs bergketens 
van glas en beton, industriële savannes en door 
kilometers rioolbuizen. Voor een groot aantal wilde 
dieren, bomen en planten zijn onze straten, tunnels, 
waterwegen en gebouwen net zo geschikt en 
aantrekkelijk als een oerbos of nieuwe wildernis. 
Perfecte film voor het hele gezin.

vr 20 apr t/m wo 2 mei

Filmcolleges
Deze maand alweer de laatste twee Filmcolleges van 
dit voorjaar. Op dinsdag 3 april staat de Engelse Sally 
Potter centraal. Bekend van o.a. het onlangs nog bij ons 
vertoonde The Party en van Orlando. Een week later, 
op dinsdag 10 april, sluiten we de reeks af met de grote 
Michael Haneke. Een Europees regie-kanon. Bekend 
van o.a. Funny Games, Code Inconnu, La Pianiste, 
Das Weiße Band, Amour en meest recent nog Happy 
End. Tickets zijn nu te koop op onze website en aan de 
kassa’s van het Filmhuis en de Schouwburg. 

di 3 & di 10 apr | 19.30 uur

The Florida Project
Sean Baker | VS | 2017 I 115 min.

Liefdevol gemaakte film van de nog jonge regisseur 
Sean Baker die Willem Dafoe wist te strikken voor de 
rol van manager Bobby van ‘The Magic Castle Inn’. Een 
motel in de schaduw van Disney World in Florida. Daar 
woont Moonee (6) met haar 22-jarige alleenstaande 
moeder Halley in het (werkelijk bestaand) paars 
geverfde Motel. Moonee is zich niet bewust van de 
rauwheid van haar omgeving, totdat het echte leven 
moeder Halley inhaalt en ze de harde realiteit onder 
ogen moeten komen. Oscarnominatie Beste Acteur 
voor Dafoe. 

vr 20 apr t/m wo 2 mei

CineLOVA Ledenavond
Iedereen is welkom op deze avond van CineLOVA. 
Leden van de Limburgse Organisatie van Audiovisuele 
Amateurs komen bij elkaar om de nieuwste producties 
van elkaar onder de loep te leggen en kennis en 
kunde met elkaar te delen. En die kennis en kunde is 
beschikbaar voor iedereen. Kom dus zeker meedoen! 
Er gaat die avond ook een film in première van één van 
de leden dus genoeg te zien en te doen. De ledenavond 
begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.00 uur, 
inclusief een pauze.

di 3 apr | 19.30 uur



The Shape of Water 
Guillermo del Toro | VS | 2017 | 119 min. 

Grote winnaar van de Oscars dit jaar. Onder andere 
voor Beste Regie en Beste Film. Elisa Esposito werkt als 
schoonmaakster in een ultrageheim overheidslaborato-
rium. Elisa heeft als kind haar spraak verloren; de vage 
littekens op haar hals suggereren hoe dat is gebeurd. 
Op een dag arriveert er een grote, metalen watertank 
met daarin een amfibisch wezen. Als het Elisa lukt door 
middel van gebarentaal met hem te communiceren, 
verandert haar leven voor altijd.

do 5 apr t/m wo 25 apr

Les Uns et les Autres
Claude Lelouch I Frankrijk I 1981 I 184 min.

(Al)weer terug! Sittard geniet van deze gerestaureerde 
klassieker vol dans en muziek. Claude Lelouchs portret 
van de belevenissen van vier muzikale families voor, 
tijdens en na de Tweede Wereldoorlog maakte bij 
verschijning in 1981 grote indruk. De muziek is wat de 
personages – werkzaam in de jazz, het variété, de 
klassieke muziek en het ballet – verbindt en samen-
brengt in de wervelende finale. Een door Maurice Béjart 
gechoreografeerde opvoering van Ravels ‘Boléro’. 
Deze vertoning is inclusief een pauze van ongeveer 
een kwartier. 

zo 22 apr I 14.00 uur

Ôtez-moi d’un doute
Carine Tardieu | Frankrijk | 2017 I 95 min.

Ôtez-moi d’un doute was de grote publieksfavoriet 
op het Film by the Sea Festival in Vlissingen en een 
verrassend bioscoopsucces in Frankrijk en België. Deze 
Franse komedie met Cécile de France (o.a. Le Gamin au 
Vélo) en François Damiens (o.a. La famille Bélier) vraagt 
zich op innemende wijze af wat familie en vaderschap 
betekenen. Op een charmante en lichte toon weet 
regisseur Carine Tardieu ingewikkelde onderwerpen 
zoals liefde, vriendschap en familie aan te snijden. 

do 5 t/m wo 18 apr

Bankier van het Verzet
Joram Lürsen | Nederland | 2018 I 123 min.

Het waargebeurde, onbekende en ongelofelijke verhaal 
van de Nederlandse verzetsheld Walraven van Hall. In 
de Tweede Wereldoorlog bedenkt hij, samen met zijn 
broer, een riskante constructie om grote leningen af te 
sluiten waarmee het verzet gefinancierd kan worden. 
Alsof dat niet genoeg is, bedenken de broers de 
grootste bankfraude uit de Nederlandse geschiedenis: 
tientallen miljoenen guldens worden onder het oog 
van de bezetters de Nederlandsche Bank uit gesluisd. 
Maar hoe grootschaliger de operatie wordt, hoe meer 
mensen ervan afweten…

do 26 apr t/m wo 9 mei



Wordt Verwacht

I, Tonya
Het waargebeurde verhaal van Olympisch
 kunstschaatsster Tonya Harding met een 
geweldige hoofdrol voor Margot Robbie. Een 
hilarisch en aandoenlijk portret van een 
buitenbeentje met een talent groter dan zijzelf.

Sweet Country
Australische western over Aboriginal Sam die 
uit zelfverdediging zijn blanke baas heeft gedood. 
Hij wordt beschuldigd van moord en de rechter moet 
over zijn lot beslissen. Maar zal het recht zegevieren? 

Les Gardiennes
1915. Eerste Wereldoorlog. Terwijl de mannen aan 
het front vechten voor het vaderland, moeten de 
vrouwen de zaakjes thuis op de boerderij zien te 
regelen. Met prachtige verstilde beelden van het 
Franse platteland.

Aus dem Nichts
Nieuwe thriller van Fatih Akin (Gegen die Wand) 
over een westerse vrouw wier Turkse man en 
zoon worden vermoord door neonazi’s. Na een 
onverwachte uitspraak van de rechter neemt 
ze het heft in eigen handen.

Hannah
Charlotte Rampling moet na de arrestatie van 
haar man haar leven opnieuw vormgeven. 
Langzamerhand overvalt de eenzaamheid haar. 

Lady Bird
Lady Bird is het regiedebuut van actrice Greta Gerwig. 
De film legt zowel de humor als het drama bloot in de 
turbulente relatie tussen een moeder en haar tiener-
dochter. Gerwig was de vijfde vrouwelijke regisseur ooit 
die werd genomineerd voor een Oscar voor Beste Regie.
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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 55 en 89 
stoelen. 2K Digitale projectie en Dolby Surround 
(7.1) 

Openingstijden
Woensdag t/m zondag vanaf drie kwartier voor 
de eerste film tot twee uur na aanvang van de 
laatste film.

(E)-Tickets, betalen en reserveren 
Betalen aan zowel de entree- als barkassa 
alleen middels PIN. Kaartjes koop je via de 
website. E-tickets printen of scannen vanaf je 
smartphone. Geen stoelreservering. Kaartjes 
reserveren: alleen telefonisch tijdens openings-
tijden kassa (088 - 599 55 33). Gereserveerde 
kaartjes afhalen: 15 min. voor de voorstelling. 
Niet opgehaalde gereserveerde kaarten gaan 
weer in de vrije verkoop.

Entreeprijzen
Regulier € 8
Films langer dan 2,5 uur € 9
Films korter dan 1 uur € 7 / € 5
(niet als de film wordt 
vertoond i.c.m. lezing/Q&A)
Films incl. 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 een streepje voor.

Het Vriendenlidmaatschap kost € 25,- en is 
een jaar geldig. Daarvoor krijg je een aantal 
voordelen en extra’s, waaronder standaard twee 
euro 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

mailto:film%40dedomijnen.nl%20?subject=
www.dedomijnen.nl/vrienden/filmhuis
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The Post 20.00 20.15 16.00 16.00* 20.30 20.00 16.00 20.00 21.00 20.30 20.00

Three Billboards Outside 
Ebbing, Missouri 20.15 20.00 20.30 16.00 20.00

The Insult 20.15 20.30 16.15 16.15* 19.00 16.15 20.15

Loving Vincent 20.30 20.15

Filmcollege Jan Salden 19.30 19.30

CineLOVA Ledenavond 19.30

The Shape of Water 20.00 21.15 21.20 20.15 16.00*  
20.30 21.00 20.15 20.00 21.00 21.00 20.00

Ôtez-moi d'un doute 20.15 19.00 19.45 16.15  16.15* 19.00 20.15

Ballerina 14.30 14.30 14.15 14.15 14.15

Jusqu' à la Garde 20.15 19.00 16.15 20.15 16.15* 20.15

CineLOVA Limburgse 
Filmdagen 2018 10.00 10.00

Phantom Thread 20.00 20.30 20.00 16.00 20.00 20.30 16.00 
20.00

De Wilde Stad 19.00 19.00 16.00 19.00 14.00 14.00 
19.00

The Florida Project 16.00* 20.30 20.15 16.15 21.00 16.15 20.35

Les Uns et Les Autres 14.00

Bankier van het Verzet 20.15 20.15 20.15

* Seniorenmatinee : 60+ krijgt 2 euro korting


