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Djam

Film Stars don’t die in Liverpool

Isle of Dogs

Paul McGuigan | Engeland | 2017 | 106 min.

Wes Anderson | VS | 2018 | 102 min.

De ooit geliefde Hollywood-actrice Gloria Grahame
slijt tegenwoordig haar dagen in kleine theaters. Op
tour door Engeland ontmoet ze de jonge acteur Peter
Turner, die al snel in de ban raakt van de legendarische
femme fatale. Wat begint als een vurige affaire, ontwikkelt zich tot een serieuze relatie. Hoewel Gloria bijna 30
jaar ouder is, blijkt Peter de persoon te zijn bij wie ze
troost vindt. Hun passie en levenslust worden echter
zwaar op de proef gesteld als Gloria ziek blijkt te zijn.

In Japan, ergens in de toekomst, zijn alle honden
verbannen naar een eiland dat in wezen een vuilnisbelt is. Een van die honden is Spots. Zijn baasje, de
twaalfjarige Atari Kobayashi, wil zijn hond redden en
steelt daarom een vliegtuigje. Hij landt op het eiland,
maar waar is Spots? Gelukkig krijgt Atari hulp van vijf
heldhaftige honden. Bijzondere tweede stop-motion film
van Anderson en een ode aan de trouwe viervoeter die
al begint bij de titel. Spreek die maar eens snel uit.

do 28 jun t/m wo 18 jul

t/m wo 4 jul

Time Trial
Finlay Pretsell | Engeland | 2017 | 82 min.

De Tour de France is weer begonnen en dus heerst
het wielrenvirus. Ook in ons filmhuis. De documentaire
Time Trial volgt de Schot David Millar tijdens zijn laatste
wedstrijden en zijn ultieme Tour de France. Op zijn 37ste
wil hij terugkomen om de Tour de France weer te rijden
en om zijn naam te zuiveren na een dopingschandaal.
Maar hij weet dat het moeilijk wordt. Het einde van
een sportcarrière is een race tegen de klok. Het levert
prachtige beelden op van de ‘achterkant’ van de koers,
van het afzien, het foeteren en het lijden (Milaan - San
Remo in de stromende regen).

Door het gebruik van speciaal voor de film geprepareerde voertuigen en op de racefietsen gemonteerde
camera’s, zitten we midden in het peloton en lijden we
mee tijdens onmogelijke beklimmingen, vliegen mee
tijdens razendsnelle afdalingen en liggen na afloop
naast Millar in de hotelkamers om te recupereren.
Time Trial laat zien hoe de menselijke geest wordt
voortgedreven door een kracht die verder gaat dan
succes en glorie. Geen heldenfilm, maar wel topsport
op z’n eerlijkst.

wo 11 t/m za 28 jul

Les Gardiennes

Foxtrot

Xavier Beauvois | Frankrijk | 2017 | 134 min.

Samuel Maoz | Israël | 2017 | 114 min.

Het is 1915. Terwijl de mannen aan het front vechten
voor het vaderland, bestieren Hortense en haar
dochter op het platteland de familieboerderij. Wanneer
Hortense de jonge hulp Francine inhuurt, ontstaat er
een band van wederzijds respect tussen hen. Francine
denkt eindelijk een familie te hebben gevonden. Xavier
Beauvois laaft zich met Les Gardiennes op een intieme
manier aan de schoonheid en mysteries van het Franse
platteland, onaangeroerd door oorlogsgeweld.

In Foxtrot krijgen Michael en Dafna te horen dat hun
zoon Jonathan is gesneuveld tijdens de dienstplicht.
De wereld van het stel stort in, totdat de kaarten van
het lot opnieuw worden geschud. Dat er meer kanten
aan het verhaal van Jonathans dood zitten, laat Maoz
zien vanuit het perspectief van vader, zoon en moeder.
Alle drie dansen ze de foxtrot met het noodlot. Een
dans met vele variaties, maar waar je ook heen gaat,
je eindigt altijd op het punt waar je ooit begon.

t/m wo 4 jul

vr 29 jun t/m wo 11 jul

Gabriel e a Montanha

Djam

Fellipe Barbosa | Brazilië | 2017 | 130 min.

Tony Gatlif | Frankrijk | 2017 | 97 min.

In juli 2009 verdween de Braziliaanse backpacker
Gabriël Buchman tijdens een klimtocht naar de top van
de berg Mulanje in Malawi. Al reizende door Afrika was
de jonge man op zoek naar zingeving in zijn leven. Hij
dompelde zich onder in lokale culturen en sloot talrijke
vriendschappen met mensen van wie een aantal
zichzelf speelt in deze film. Regisseur Fellipe Barbosa
kende Gabriël persoonlijk. Het levert een authentieke
roadmovie en een intiem portret op van de laatste
levensmaanden van Gabriël.

Aanstekelijke muzikale roadmovie van regisseur Tony
Gatlif langs de rafelrand van Zuidoost Europa, waarin
de vrijgevochten Griekse Djam door haar stiefvader
naar Istanbul wordt gestuurd om een aantal zaken
op te halen. In Istanbul ontmoet ze de Française Avril
die het nobele plan had vluchtelingen te helpen, maar
haar geld en papieren is kwijtgeraakt. Samen trekken
ze op reis terug naar Griekenland en Lesbos. Boordevol
afdwalingen, toevallige ontmoetingen en de hartverwarmende Grieks-Turkse rebetika muziek.
vr 20 jul t/m wo 1 aug

do 19 jul t/m wo 8 aug

Zama
Lucrecia Martel | Argentinië | 2017 | 120 min.

Eind 18e eeuw is Don Diego de Zama een koloniaal
bestuurder, geplaatst aan de Paraguay-rivier, die wacht
op overplaatsing. Jarenlang. De hitte zindert, niets in
de nederzetting lijkt stabiel, niemand is te vertrouwen.
Zama verliest langzaam grip op de realiteit en bijt zich
vast in een hopeloze missie naar de verraderlijke
binnenlanden. Regisseuse Lucretia Martel laat je
middels prachtige beelden en een hypnotiserende
soundtrack afvragen wat kolonialisme doet met mensen.

2001: A Space Odyssey
(50th Anniversary)

Stanley Kubrick | VS | 1968 | 150 min.

Baanbrekend, episch, ambitieus, geniaal, onbegrijpelijk.
Veel classificaties vielen deze film al ten deel.
2001… is de afgelopen vijf decennia uitgegroeid tot een
fenomeen en een klassieker van gigantische proporties. Stanley Kubrick overtrof zichzelf (mede) door zijn
obsessieve oog voor detail op alle vlakken en creëerde
uiteindelijk the ultimate trip met deze filmische
tijdmachine.

do 5 t/m wo 18 jul

Hostiles

On Chesil Beach

Scott Cooper | VS | 2017 | 133 min.

Dominic Cooke | Engeland | 2018 | 105 min.

Schitterende western over verloren en hervonden
menselijkheid. Met als bonus de prachtige landschapsbeelden die de nietigheid van de mens laten zien.
Mensen die een tijd een groep vormen, gaan onderling
een band aan, hoe vijandig ze ook eerst tegenover
elkaar stonden. Met moeite weliswaar worden vooroordelen en haat overwonnen door de fantastisch
acterende Christian Bale, Wes Studi en Rosamund Pike.
Regisseur Cooper maakte eerder Oscarwinnaar
Crazy Heart.

Het is 1962. Florence en Edward zijn ‘s ochtends
getrouwd en vrijwel onmiddellijk vertrokken naar een
hotelletje in Dorset, Zuid-Engeland. Tijdens het diner
is de spanning over de naderende huwelijksnacht
voelbaar: zowel bruid als bruidegom zijn nog maagd.
Hun onuitgesproken en zeer verschillende verwachtingen, gecombineerd met hun onhandige pogingen de
liefde te bedrijven, zetten hun relatie zwaar onder druk.
Schrijver van het boek Ian McEwan schreef zelf het
filmscenario.

do 19 jul t/m wo 8 aug

do 2 t/m wo 22 aug

Vanwege de vijftigste verjaardag is de film dit jaar
opnieuw te zien in de bioscopen. Niet in een gerestaureerde versie, maar onder toeziend oog van Christopher
Nolan (Dunkirk) werd een digitale kopie van het
originele 70mm bronmateriaal gemaakt. Op die manier
kan de film ervaren worden op dezelfde manier waarop
men de film 50 jaar geleden ervoer, met de charme en
rijkdom van het originele materiaal. Met trots laten wij
2001: A Space Odyssey iedere vrijdag in juli om 20.01
uur zien op ons Cinemascope doek in de Grote Zaal.
De enige juiste plek om deze film te bekijken, of beter
gezegd: te ervaren.

Médecin de Campagne
Thomas Lilti | Frankrijk | 2017 | 102 min.

Terug wegens populariteit, deze tragikomedie over een
koppige dorpsarts die zichzelf onvervangbaar acht,
maar vanwege zijn gezondheid de hulp moet inroepen
van de stadse collega Nathalie. Houdt Nathalie, die
alleen maar ervaring heeft in een ziekenhuis, stand?
Ook nadat zij bijna letterlijk ‘voor de zwijnen wordt
gegooid’ en dorpsbewoners zo hun vragen hebben bij
haar komst? Mooie rol van Cluzet, alom bekend door
zijn spel in Intouchables. Grote filmhit in Frankrijk.

vr 6, vr 13, vr 20 & vr 27 jul | 20.01 uur

do 12 t/m wo 25 jul

Under the Tree

Call Me By Your Name

Hafsteinn Gunnar Sigurðsson | IJsland | 2018 | 89 min.

Luca Guadagnino | VS | 2017 | 132 min.

Als Alti na zijn scheiding weer intrekt bij zijn ouders,
wordt hij daar getuige van een sterk staaltje psychologische oorlogsvoering. Een groeiende haat, aangewakkerd door een appelboom en de schaduw die hij maakt,
ketst over en weer de schutting in een ogenschijnlijke
alledaagse burenruzie, à la ‘De Rijdende Rechter’. Een
zwartgallig drama met als griezeligste element de
ijskoude Inga. Een film vol onvervalste stereotypen, met
sardonisch plezier gebracht.

Weer te zien omdat we hem zo mooi vinden en zomerfilm bij uitstek is. Call Me By Your Name van regisseur
Luca Guadagnino (A Bigger Splash) is gebaseerd op
de gelijknamige, sensuele roman van Andre Aciman,
waarin de Italiaanse Elio en de Amerikaanse Oliver
gedurende de zwoele zomer ondanks hun leeftijdsverschil dichter naar elkaar toe groeien. Tussen de twee
ontwikkelt zich een genegenheid, die vriendschap te
boven gaat. “Meesterwerk”, aldus de Volkskrant.

vr 3 t/m wo 15 aug

vr 3 t/m za 25 aug

Western

The Trip to Spain

Valeska Grisebach | Duitsland | 2017 | 121 min.

Michael Winterbottom | Engeland | 2017 | 110 min.

In de zinderende zomerhitte hangen machoconfrontaties, romantiek en hechte vriendschappen in ‘the
middle of nowhere’ van Bulgarije in de lucht. Duitse
bouwvakkers moeten er een kleine waterkrachtcentrale bouwen, maar al snel verschuift hun minachtende, treiterende aandacht naar de inwoners van
het nabijgelegen dorpje. Superieur wappert de Duitse
vlag op de bouwplaats. Maar bouwvakker Meinhard is
anders. Zwijgzaam, tanig en zelfredzaam lijkt hij op zoek
naar iets anders.

Na hun trip door Engeland in 2010 en Italië in 2014,
reizen Steve Coogan en Rob Brydon dit keer door
Spanje om de Spaanse keuken aan een grondige
smaakinspectie te onderwerpen. Terwijl ze genieten
van paella en gazpacho bij mooie uitzichten over de
Spaanse binnenlanden en kustgebieden, discussiëren
ze over beroemdheden en maken gekscherende
grappen. Hun komische opmerkingen over roem en
vriendschap zijn daarbij net zo droog als de beste
Spaanse wijn. ¡Salud!

vr 10 t/m wo 22 aug

vr 10 t/m wo 29 aug

La Holandesa

Utøya 22. Juli

Marleen Jonkman | Nederland | 2017 | 92 min.

Erik Poppe | Noorwegen | 2018 | 93 min.

La Holandesa beleefde zijn Europese première dit jaar
tijdens het Internationaal Filmfestival Rotterdam en
werd daar warm ontvangen. Rifka Lodeizen draagt deze
roadmovie als Maud die worstelt met haar verdriet over
haar onvrijwillige kinderloosheid. Op reis in Chili dumpt
ze na weer een miskraam al snel haar niet begrijpende
vriend en begint ze aan een zwerftocht door het adembenemend mooie land. De toevallige ontmoeting met
het jongetje Messi brengt haar uiteindelijk tot bezinning
en nieuwe levenslust.

De meningen over deze film zijn behoorlijk verdeeld.
Exploitatie of integer eerbetoon? Regisseur Erik Poppe
verdedigt zijn film door te zeggen dat hij dit ziet als een
eerbetoon aan de slachtoffers, omdat de aandacht te
vaak gaat naar de aanslagpleger (die daarom in de
film ook nergens wordt getoond of genoemd). In één
adembenemende take van 72 minuten volgen we de
achttienjarige Kaja die haar zusje zoekt terwijl ze de
gruwelijke aanslag probeert te overleven.

do 16 t/m wo 29 aug

vr 17 aug t/m wo 5 sep

Filmgeluid voor slechthorenden
en blinden
Mensen die niet zo goed horen of blind zijn, maar toch
van onze films willen genieten, kunnen gebruik maken
van onze digitale ‘ringleiding’. Dat kan op twee manieren.
De meeste Nederlandse films en series kunnen worden
gekeken met audiodescriptie middels de Earcatch app.
Op de website earcatch.nl zie je een lijst met alle films
en series waarvoor audiodescriptie beschikbaar is.
Kijk (eventueel met hulp van anderen) voor meer informatie op de website van Earcatch. Daar staat het ‘hoe
en wat’ duidelijk beschreven. Let op: wij als Filmhuis
zijn niet verantwoordelijk voor de juiste functionaliteit
van deze app. Deze app werkt alleen bij films die op de
website van Earcatch staan vermeld.
Speciaal in ons Filmhuis is het Cinema Connect systeem
van Sennheiser. Ook dit gaat via een app op je smartphone of tablet. Middels een lokaal wifi netwerk in
de filmzaal wordt de audio van de film naar je mobile
device gestuurd. Dit is niet hetzelfde als de audiodescriptie. Hier geen stem die vertelt wat er gebeurt,
maar alleen het directe filmgeluid op een door jezelf
te regelen volume middels de volumeknoppen van je
telefoon of tablet. Deze app werkt bij alle films die wij
in onze beide zalen projecteren via de filmprojector en
cinema-audiosystemen.
Let op: je moet het wel zelf doen. Dus de app(s)
downloaden en een hoofdtelefoon meenemen naar
het Filmhuis. De apps zijn allebei gratis beschikbaar
via de Apple Appstore en/of Google Play. Bovendien
hoef je geen account aan te maken binnen de apps om
ze te kunnen gebruiken. Maar je hebt natuurlijk wel je
Apple of Google accountgegevens nodig om de apps te
kunnen downloaden. Die accountgegevens zijn strikt
persoonlijk, dus daar kunnen we je niet mee helpen.
Kom dus goed voorbereid naar ons Filmhuis: download
de app, denk aan een hoofdtelefoon en zorg dat je
smartphone of tablet voldoende is opgeladen!

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 openingstijden 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
Films langer dan 2,5 uur
Films korter dan 1 uur
(niet als de film wordt
vertoond i.c.m. lezing/Q&A)
Films incl. lezing
Kortingsbedrag
(Student, CJP, Supporterspas De Domijnen, Vrienden
van het Filmhuis)
Kinderen t/m 12 jaar

€8
€9
€7/€5
Zie website
€2

€5

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