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Januari 2019

ROMA

The Wife

Cold War

Björn Runge | Zweden, VS | 2017 | 100 min.

Pawel Pawlikovski | Polen | 2018 | 84 min.

Joan Castleman (Glenn Close) heeft veertig jaar lang
haar talent, dromen en ambities opgeofferd voor de
literaire succescarrière van haar charismatische man
Joe Castleman (Jonathan Pryce). Hun pact zorgde
voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de Nobelprijs
voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een geheim
te onthullen... The Wife is een stijlvol drama over een
vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt.

Vijf jaar na de prachtige zwart-wit film Ida is regisseur
en scenarioschrijver Pawel Pawlikowski terug met Cold
War. En het is weer net zo mooi. In het Polen ten tijde
van de Koude Oorlog is het voor Wiktor en Zula liefde
op het eerste gezicht. Ze beleven een gepassioneerde
romance, maar worden gescheiden door politiek en
tegenslagen. Ze kunnen niet zonder elkaar, maar ook
niet met elkaar. Regisseur Pawlikowski werd op het
filmfestival van Cannes uitgeroepen tot beste regisseur.

t/m wo 16 jan

t/m di 15 jan

KIDS
film

Buurman & Buurman Winterpret!

Todos lo Saben

Marek Beneš | Tsjechië | 2018 | 60 min.

Asghar Farhadi | Spanje | 2018 | 132 min.

De winter kan superleuk zijn, maar voor de buurmannen zorgt het juist voor problemen. Ze gaan weer op
hun eigen manier aan de slag om van alles een succes
te maken, maar dat gaat nooit zonder de letterlijke slag
en stoot. Kortom, er is deze winter weer genoeg werk
aan de winkel voor Buurman en Buurman. A je to! Het is
weer genieten van het gestuntel van de beide zelfverzekerde buurmannen.

Terug wegens eerder succes. De openingsfilm van het
Cannes Filmfestival 2018 is een hit in de Nederlandse
filmtheaters. Al meer dan 100.000 filmliefhebbers zagen
hoe Laura (Penélope Cruz) en haar gezin terugreizen
naar haar geboortedorp in Spanje voor een huwelijk.
De bruiloft is een grote reünie met de hele familie, dorpsvrienden en haar oude liefde Paco (Javier Bardem).
Het feest wordt ruw verstoord door de verdwijning van
Laura’s dochter. In hun zoektocht naar antwoorden
komen lang verborgen familiegeheimen boven drijven.

Iedere zondag in januari

vr 11 t/m zo 20 jan

Wad, overleven op de grens
van water en land
Ruben Smit | Waddenzee | 2018 | 93 min.

Spectaculaire natuurfilm van de makers van De Nieuwe
Wildernis. Laat je meevoeren door water, over land, en
door de lucht, en verwonder je aan de pracht én kracht
van dit voor de wereld unieke natuurgebied.
t/m wo 9 jan

Becoming Astrid
Pernille Fischer Christensen | Zweden | 2018 | 123 min.

Met haar fantasierijke kinderboeken als Pippi Langkous
is Astrid Lindgren wereldwijd een van de meest inspirerende en geliefde auteurs van ons tijdperk geworden.
Becoming Astrid toont het bewogen leven van de
Zweedse vóór haar successen.

Beautiful Boy
Felix van Groeningen | VS | 2018 | 112 min.

In dit Amerikaanse debuut van de Belg Felix van
Groeningen (The Broken Circle Breakdown) speelt Steve
Carell de vader van rijzende ster Timothée Chalamet,
die worstelt met drugsverslaving en zelfmoordneigingen. De liefde voor zijn zoon kent geen grenzen,
maar David moet in onmacht toezien hoe hij de grip op
Nic verliest. Prachtige film over de onvoorwaardelijke
liefde van een ouder voor zijn kind.

t/m wo 9 jan

t/m wo 23 jan

Free Solo

Stalker

Jimmy Chin & Elizabeth Chai Vasarhelyi | VS | 2018 | 100 min.

introductie door Kevin Toma

In de documentaire Free Solo zien we hoe rotsklimmer
Alex Honnold de 914 meter hoge El Capitan in Yosemite
National Park free solo bedwingt. Free solo betekent
zonder touw of enig ander hulpmiddel. Het free solo
bedwingen van El Captain is dé ultieme klimsportprestatie. Eén waarbij je je volledig moet overgeven aan je
lichaam. Eén minuscuul klein foutje en het is afgelopen.
Een nagelverslinder van een film, zo krankzinnig spannend. In samenwerking met IVY Climbing Sittard. Op
vertoon van je lidmaatschapspas betaal je €6,50.

Geboren Sittardenaar en vaste filmrecensent van de
Volkskrant, Kevin Toma, zal op zondag 13 januari, n.a.v.
zijn liefdevolle betoog in de krant afgelopen oktober,
een introductie geven op Andrei Tarkovski’s klassieker
Stalker en ons voorbereiden op onze weg door de
‘Zone’. Stalker is gerestaureerd en eindelijk in topvorm
te zien in de bioscoop. “Dit is een film waarin ik zou
willen wonen. Letterlijk. ”aldus Toma in de Volkskrant.
Deze zondag legt hij uit waarom. Vertoning in samenwerking met De Salon.

za 12, za 19 & zo 20 jan

zo 13 jan | 14.00 uur

incl.
pauze &
versnapering

Exhibition on Screen:

Van Gogh: A New Way of Seeing
David Bickerstaff | Verenigd Koninkrijk | 2017 | 90 min.

Voorpremière: Werk ohne Autor
Florian Henckel von Donnersmarck | Duitsland | 2017 | 188 min.

Geniet van volledige en exclusieve toegang tot de
schatten van het Amsterdamse Van Gogh Museum.
Wereldberoemde curator en en kunsthistorici geven
hun interpretaties en verklaringen van het werk van
Van Gogh. Met recente onderzoeken en door ongelooflijke ontdekkingen heeft het Van Gogh Museum
meegeholpen aan een frisse vernieuwde biografie van
Van Gogh en een bioscoopervaring als geen andere.

Een dikke drie uur trekt de regisseur van Das Leben
der Anderen uit voor deze grootse vertelling over de
niet aflatende invloed van een oorlog op het leven van
mensen. Werk ohne Autor leidt ons aan de hand van
hoofdpersoon Kurt door drie decennia Duitse geschiedenis. Van Nazi-bezet Dresden in de jaren 40, via het
Oost-Berlijnse communisme van de jaren 50, naar het
vrije Westen in het Düsseldorf van de jaren 60. Episch
en met Sebastian Koch in een glansrol.

t/m zo 6 jan

zo 6 jan | 14.00 uur

Das Schweigende
Klassenzimmer

IFFR-Preview

Lars Kraume | Duitsland | 2018 | 111 min.

Nadine Labaki | Libanon | 2018 | 120 min.

Gratis te bezoeken voorpremière voor alle Vrienden van
De Domijnen. Das Schweigende Klassenzimmer vertelt
het waargebeurde verhaal over een scholierenprotest
in de DDR tegen het neerslaan van de Hongaarse
revolutie door Sovjet-troepen in 1956. Hun protest
omhelst een minuut stilte in de klas uit solidariteit met
de gevallen slachtoffers. De actie wordt beschouwd
als een contrarevolutionaire daad met verstrekkende
gevolgen voor de scholieren en hun naasten. Entree
op vertoon van je vriendpas. Vol = vol.

Als de klok 1 januari slaat begint het bij filmfans écht te
kriebelen: het Internationaal Film Festival Rotterdam is
aanstaande. Dit jaar wordt de Nederlandse Hoogmis
ter ere van de internationale cinema gehouden van 23
januari t/m 3 februari. Om nog wat extra olie op het filmische feestvreugdevuur te gooien kun je op 16 januari
alvast voorproeven van het festival met Capharnaüm.
Een indringend portret over ouderschap en overleven
in de armste wijken van Libanon, verteld door de ogen
van een kind. Genomineerd voor een Golden Globe 2019.

di 15 jan | 19.30 uur

wo 16 jan | 20.00 uur

Capharnaüm

Roma

Shoplifters

Alfonso Cuarón | Mexico | 2018 | 135 min.

Hirokazu Kore-eda | Japan | 2018 | 120 min.

Alfonso Cuarón brengt met het semi-autobiografische
Roma een prachtig mooi eerbetoon aan de vrouwen
die hem grootbrachten. Cuarón schetst een levendig,
ontroerend portret van de dagelijkse strijd van families
en de sociale hiërarchie in het onrustige politieke
klimaat in het Mexico van de jaren 70. Roma won de
hoofdprijs op het filmfestival van Venetië, werd genomineerd voor drie Golden Globes en is door meerdere
media uitgeroepen tot de beste film van 2018.

Shoplifters van grootmeester Hirokazu Kore-eda werd
afgelopen jaar in Cannes uitgeroepen tot Beste Film.
De titel slaat op het gezin van Osamu. Ze hebben het
niet breed en komen rond van kleine winkeldiefstallen.
Als Osamu na zijn zoveelste winkeldiefstal buiten in de
kou een verloren meisje tegenkomt, neemt hij haar op
in zijn hechte gezin. Alles goed en wel, tot een onverwachte gebeurtenis verborgen geheimen blootlegt en
de familiebanden hevig op de proef worden gesteld.

do 10 t/m wo 30 jan

do 10 t/m wo 30 jan

The Old Man and the Gun

Rey

David Lowery | VS | 2018 | 93 min.

Niles Atallah | Chili, Frankrijk | 2017 | 91 min.

Dè Robert Redford (1936) in zijn naar eigen zeggen
laatste filmrol als ervaren bankovervaller Forrest
Tucker. Zonder bivakmuts en met de rust van een
gesoigneerde old man overbluft hij bankmedewerkers.
Gewapend met the gun en vooral zijn brede glimlach
weet hij hen te overtuigen om de inhoud van de kassa
te legen in zijn tas. Hij leidt een zichtbaar tevreden leven
dat met het ontmoeten van Sissy Spacek compleet lijkt
te zijn. Maar detective Casey Affleck is Tucker en zijn
handlangers, waaronder Tom Waits, op het spoor…

In 1860 droomt de Franse advocaat en avonturier
Orélie-Antoine de Tounens ervan de koning van
Patagonië te worden. Hij vindt een afgelegen plek in
het zuiden van Chili en sticht zijn koninkrijk met de hulp
van de plaatselijke Mapuche-stam, waarna hij steeds
meer in de ban van de waanzin komt. Vijfde en laatste
film in de Previously Unreleased reeks. Een reeks van
cinematografische pareltjes die eerder onterecht de
Nederlandse filmtheaters niet bereikten. Rey is alleen
Engels ondertiteld.

vr 18 jan t/m wo 6 feb

zo 20 jan | 16.05 uur

entree
€ 6,50

Das Leben der Anderen

Docfest Donderdag: Hannah

Florian Henckel von Donnersmarck | Duitsland | 2006 | 137 min.

Marta György-Kessler & Adam Penny | Engeland | 2014 | 90 min.

Omdat we deze maand zijn nieuwe film Werk ohne
Autor vertonen (zie hieronder), blikken we nog even
terug naar het werk waarmee regisseur Florian Henckel
von Donnersmarck doorbrak bij het grote publiek. Met
het verhaal over een Stasi-man die via afluisterpraktijken
in contact komt met liefde, literatuur en het vrije denken,
maakte hij één van de beste Duitse films van de jaren
2000. Dus even het geheugen opfrissen en dan zonder
twijfel tickets kopen voor Werk ohne Autor.

Mensen met een interesse in Zen Boeddhisme, mindfulness/aandachttraining, meditatie en yoga, spits de
oren en gebruik je ogen (en anderen ook uiteraard).
Docfest komt weer naar Sittard-Geleen en deze keer
neemt het Maastrichtse documentaire filmfestival
Hannah mee. Een mooie biografie over Hannah Nydahl,
een pionier die een spreekwoordelijke Boeddhistische
brug wist te slaan tussen Tibet en het Westen. Winnaar
van de publieksprijs van Docfest 2018.

vr 18, zo 20 & vr 25 jan

do 24 jan | 20.00 uur

landelijke
première

Werk ohne Autor

The Best of IDFA on Tour

Florian Henckel von Donnersmarck | Duitsland | 2017 | 188 min.

2018 | 300 min.

In Werk ohne Autor verweeft Florian Henckel von
Donnersmarck moeiteloos drie decennia Duitse
geschiedenis en politieke stromingen (van de jaren 40,
50 en 60 van de vorige eeuw), een liefdesverhaal, en
het belang van vrije kunstuiting met elkaar. Hij liet zich
daarvoor inspireren door het leven en het werk van de
Duitse kunstenaar Gerhard Richter. Liefhebbers van
films als Les Uns et Les Autres zal Werk ohne Autor
ook zeker bekoren. Duitse inzending voor de Oscars en
genomineerd voor een Golden Globe.

Het International Documentary Festival Amsterdam
is inmiddels uitgegroeid tot het grootste en best
bezochte documentaire festival ter wereld. Op zondag
10 februari tijdens The Best of IDFA on Tour zie je een
selectie van vier prijswinnende documentaires: Los
Reyes (IDFA Special Jury Award), Island of the Hungry
Ghosts (Human Rights Award), Don’t Be a Dick About
It (Publieksprijs) en De man die achter de horizon keek
(Juryprijs voor documentaire voor kinderen). Het hele
programma plus pauze duurt ongeveer vijf uur.

vanaf 24 januari

zo 10 feb | 13.30 uur

Prijsverhoging
In verband met de landelijke BTW verhoging van 6%
naar 9%, hanteren wij voor alle films die vanaf 1 januari
bij ons te zien zijn de volgende entreeprijzen:
Regulier
Films langer dan 2,5 uur
Films korter dan 1 uur
Kinderen t/m 12 jaar

€ 8,50
€ 9,50
€ 7,50
€ 5,25

Het kortingsbedrag blijft €2,-. Dat betekent dat
studenten, CJP houders, bezoekers van de vrijdagmiddag vertoningen, Supporters van De Domijnen en
Vrienden van De Domijnen, twee euro korting
ontvangen op de entreeprijs van een filmvertoning.
Tenzij anders is aangegeven.

FILM VAN HET JAAR 2018 VERKIEZING
Best-of lijstjes. Ook wij doen mee. 2018 was een
jaar vol met filmische hoogtepunten. Het aanbod en
de variatie waren weer groot! Wat is volgens jou de
beste film van 2018? Ga naar www.dedomijnen.nl/film,
klik op de button en breng t/m zondag 13 januari
je stem uit. De film die als winnaar uit de bus komt
vertonen we op zondag 3 februari om 16.00 uur
nogmaals op het witte doek. Veel keuzeplezier!

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!
Hou je van film, ben je handig in de omgang met
andere mensen en bereid om minstens twee keer
per maand (waarvan een weekenddienst) te werken?
Stuur een mailtje naar ger.hubens@dedomijnen.nl.
Wie weet sta jij binnenkort achter onze bar te blinken
als Tom Cruise in Cocktail of laat je de film door de
projector rollen met dezelfde souplesse als Philippe
Noiret in Cinema Paradiso. Gratis film kijken is (o.a.)
een leuke bijkomstigheid.

Filmhuis De Domijnen
Ligne 3, 6131 MT Sittard
088 - 599 55 33
film@dedomijnen.nl (niet voor reserveringen)
Capaciteit: twee filmzalen met 55 en 89 stoelen.
2K Digitale projectie en Dolby Surround (7.1)
Openingstijden kassa
Woensdag t/m zondag vanaf drie kwartier voor
de eerste film tot twee uur na aanvang van de
laatste film.
(E)-Tickets en betalen
Betalen aan zowel de entree- als barkassa
kan alleen middels PIN. Koop je kaartjes via de
website van De Domijnen als je zeker wil zijn van
een plek in de zaal. E-tickets kun je thuis printen
of worden bij het Filmhuis gescand vanaf je
smartphone. Tickets zijn niet plaatsgebonden.
Voor goede plaatsen kom je op tijd. Filmkaartjes
zijn op dinsdag t/m vrijdag tussen 12.00 en 17.00
uur ook te koop bij de Uitbalie van De Domijnen
aan de Mgr. Claessensstraat 2 (Schouwburg).
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,
Supporter van De Domijnen,
Vrienden van De Domijnen)
Kinderen t/m 12 jaar

€ 8,50
€ 9,50
€ 7,50
Zie website
€2

€ 5,25

Altijd met korting naar de beste films? Ga naar
onze website en word Supporter of Vriend.
www.dedomijnen.nl/vrienden-supporters
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* Vrijdagmiddag Matinee: 2 euro korting

