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Camino
Martin de Vries | NL | 2019 | 85 min.

Een zomerse, stiekem ontroerende film over de 
beroemde wandeltocht naar Santiago de Compostella. 
Martin de Vries besluit om zonder noemenswaardige 
voorbereiding de Camino te gaan lopen. Van Le Puy-

en-Velay in midden-Frankrijk naar 
Noordwest-Spanje, een tocht 

van 1600 kilometer in bijna 
zeventig dagen. 

God only Knows
Mijke de Jong | NL | 2019 | 75 min.

Twee totaal verschillende zussen zorgen elk op hun 
eigen manier voor hun broer die overspannen thuis 
zit. Terwijl ze het naar buiten toe laten lijken een zinvol 
leven te hebben, laten ze onderling alle decorum vallen 
zoals alleen broers, zussen of geliefden dat kunnen 
doen. God only Knows is een genot om naar te kijken 
door het acteerwerk van Monic Hendrickx en Elsie de 
Brauw, maar het is vooral Marcel Musters die laat zien 
dat hij een van de beste acteurs van Nederland is. 

t/m wo 5 jun

Christo: Walking on Water
Andrey Paounov | Italië | 2018 | 105 min.

Energieke en liefdevolle documentaire over de realise-
ring van The Floating Piers, het gigantische kunstwerk 
van Christo en zijn inmiddels overleden vrouw Jeanne-
Claude. Een klein dorpje dat tienduizenden bezoekers 
per dag krijgt te verwerken, constructie-nachtmerries, 
botsingen met de lokale politiek en de pure kracht 
van de natuur. Totale waanzin. De passie, het doorzet-
tingsvermogen en zelfs het gezeur van Christo pakken 
je moeiteloos in. 

t/m wo 5 jun

Tijdens het lopen filmt hij zichzelf en de omgeving en 
vertelt hardop en betrekkelijk nuchter over de  
ongemakken en de euforische momenten. Over het 
prachtige ochtendlicht en het geluid van de vogels,  
over zelftwijfel en groeiend zelfvertrouwen. Hij onder-
zoekt gaandeweg steeds openhartiger zijn beweeg-
redenen om de route te wandelen. Beweegredenen die 
voor wandelaars die de tocht zelf ook hebben gelopen 
heel herkenbaar zullen zijn. 

Martin is deze avond bij ons te gast om alles te vertellen 
over de totstandkoming van de film, zijn belevenissen 
tijdens de wandeltocht en hoe zijn leven er na de  
tocht uit ziet.

wo 12 jun | 19.30 uur

Regisseur 
aanwezig



The White Crow
Ralph Fiennes | Engeland | 2018 | 127 min.

Acteur/regisseur Ralph Fiennes verfilmde het indruk-
wekkende verhaal van balletdanser Rudolf Nureyev. We 
zien hoe zijn jeugd werd getekend door armoede en hoe 
hij zich een weg weet te dansen naar een beter leven. 
Wanneer hij in het begin van de jaren ’60 als lid van het 
Kirov-Ballet naar Parijs reist wordt hij nauwlettend in de 
gaten gehouden door KGB-agenten. Die dwingen hem 
uiteindelijk om een beslissing te nemen die het leven 
van hem en zijn familie voorgoed verandert. 

vr 31 mei t/m wo 26 jun

Dirty God 
Sacha Polak | NL | 2019 | 104 min.

Nieuwe film van de Nederlandse Sacha Polak, die 
eerder indruk maakte met Hemel en Zurich. Dit keer 
filmde ze in Londen waar ze de pas 22-jarige hoofd-
rolspeelster Vicky Knight ‘van de straat’ plukte voor 
de rol van Jade. Jade is een jonge moeder die samen 
met haar tweejarige dochtertje bij haar moeder in een 
arbeiderswijk woont. In de bloei van haar leven heeft 
een wraakactie van haar ex Jade achtergelaten met 
blijvende brandwonden. Hierdoor wordt ze gedwongen 
een herdefinitie van schoonheid te vinden.

do 6 t/m wo 19 jun

A Private War 
Matthew Heineman | VS | 2018 | 110 min.

A Private War vertelt het waargebeurde verhaal van de 
gevierde oorlogscorrespondente Marie Colvin (Rosa-
mund Pike). Onbevreesd en opstandig dringt ze door tot 
de kern van gewapende conflicten om de onderdrukten 
een stem te geven. Samen met fotograaf Paul Conroy 
(nauw betrokken bij de filmopnames) blijft ze die missie 
vervolgen, ook in 2012 in de belegerde Syrische stad 
Homs…. Verwacht niet alleen oorlogs kommer en kwel, 
zoals de titel al doet vermoeden focust regisseur Heine-
man zich op de persoon Marie Colvin. 

do 13 jun t/m wo 3 jul

Les Invisibles
Louis-Julien Petit | Frankrijk | 2018 | 102 min.

De film met het hoogste feelgood gehalte van deze 
maand. De bewoners van een opvangcentrum voor 
dakloze vrouwen in Noord-Frankrijk zitten met de 
handen in het haar wanneer ze te horen krijgen dat ze 
geen subsidie meer krijgen. De sociale werkers krijgen 
de opdracht om binnen drie maanden deze dakloze 
vrouwen koste wat kost te laten re-integreren in de 
maatschappij. Dat gaat gepaard met de nodige hilariteit 
maar ook met hier en daar een traantje. 

vr 31 mei t/m zo 16 jun



Take Me Somewhere Nice
Ena Sendijarevic | NL | 2019 | 91 min.

De Nederlandse Alma, kind van Bosnische ouders, gaat 
in Bosnië haar zieke vader opzoeken. Samen met haar 
neef en diens beste vriend trekt ze door het land. Niks 
in de misschien te verwachten grauwe en grijze tinten: 
dit Bosnië wordt lichtblauw, paars en roze gekleurd! 
Regisseuse Ena Sendijarevic (31) werd uitgeroepen tot 
hét Nederlandse filmtalent van 2019. De film werd dit 
jaar geselecteerd voor Filmfestival van Cannes. 

t/m wo 12 jun

Red Joan 
Trevor Nunn | UK | 2018 | 110 min.

Judi Dench speelt de Britse Joan Stanley, een  
gepensioneerde vrouw die een rustig bestaan leeft, 
totdat ze op klaarlichte dag wordt opgepakt door MI5. 
Ze wordt ervan verdacht tijdens de oorlog atoombom-
gegevens te hebben doorgespeeld aan de Russen. We 
zien hoe Joan destijds voor onmogelijke keuzes kwam 
te staan. Red Joan is gebaseerd op het waargebeurde 
verhaal van Melita Norwood, beter bekend als de 
‘granny spy’, die in de jaren negentig werd ontmaskerd.

t/m wo 5 jun

Three Identical Stangers
Tim Wardle | VS | 2018 | 96 min.

Stel je voor dat je op een dag over straat loopt en 
jezelf tegenkomt. Een tweelingbroer of -zus die je niet 
kende. Die bizarre ontmoeting haalt de krant en een 
dag later meldt een derde zich. Voilà. Het ongelooflijke 
maar waargebeurde verhaal van de Amerikaanse 
Bobby, Eddy en David. Op hun 19de komen ze erachter 
dat ze een drieling zijn. Hun verhaal wordt onmiddel-
lijk een wereldwijde sensatie die roem en faam met 
zich meebrengt. Maar achter deze sprookjesreünie 
zit echter ook een duistere kant die gaandeweg een 
onvoorstelbaar geheim blootlegt. 

vr 14 t/m wo 26 jun

Gloria Bell 
Sebastián Lelio | VS | 2018 | 102 min. 

Gloria (Julianne Moore) is 58 jaar maar voelt zich nog 
elke dag een jonge dertiger op zoek naar haar grote 
liefde. Ondanks haar eenzaamheid probeert ze het 
beste van haar leven te maken en duikt ze het vrijge-
zelle nachtleven in op zoek naar de ware. Wanneer ze 
Arnold (John Turturro) ontmoet lijkt haar zoektocht 
voorbij. Maar hoe ga je om met zo’n nieuwe relatie en 
met alle bagage van je partner? En wat vindt je zoon 
ervan? Onverschrokken en met ongelooflijke levens-
vreugde gaat Gloria het nieuwe avontuur tegemoet. 

do 20 jun t/m wo 10 jul



Barockfestival
Pop en barok vinden elkaar in Sittard.
Van woensdag 19 juni t/m zondag 23 juni dompel je 
jezelf onder in barok gerelateerde activiteiten in de 
Sittardse binnenstad. Saai? Helemaal niet! Weg met 
de vooroordelen van jeukende witte pruiken en strak 
zittende korsetten. Barokmuziek is overal. Ook nu.

Die Stille vor Bach 
Dat is goed te zien in de film Die Stille vor Bach. Over 
hoe Bach de wereld door zijn muziek transformeerde. 
In de film worden muziekstukken van Bach, en twee 
sonates van Mendelssohn, uitgevoerd op authentieke 
instrumenten, maar ook op eigentijdse instrumenten 
als een mondharmonica. De settings variëren van de 
achttiende eeuwse Thomaskirche in Leipzig tot een 
eenentwintigste eeuwse rumoerige metro vol cellisten.

vr 21 jun | 19.00 uur (Let Op! Deze film wordt  
vertoond met Engelse ondertiteling!)

Le Roi Danse
Twee dagen eerder zie je Le Roi Danse. Over het leven 
aan het hof in de tijd van Louis XIV. Centraal in deze film 
staat de muziek van de Franse hofcomponist Jean-
Baptiste Lully (1632-1687). Veel daarvan werd voor de 
film voor het eerst in eeuwen op originele instrumenten 
weer gespeeld door Musica Antiqua Köln. Le Roi Danse 
is een fascinerend stuk geschiedenis én een lust voor 
oog en oor.

wo 19 jun | 20.30 uur

The Wild Pear Tree 
Nuri Bilge Ceylan | Turkije | 2018 | 188 min. 

Sinan droomt er al jaren van om schrijver te worden 
en keert na zijn studie terug naar zijn geboortedorp in 
Anatolië om zijn eerste werk te laten publiceren. Hij doet 
zijn uiterste best om de publicatie voor elkaar te krijgen, 
maar de schulden van zijn vader gooien onverwacht 
roet in het eten. “Mensen in hun streek zijn als de peren 
van de wilde perenboom, alleen en misvormd, maar ook 
zoet en mild.” aldus Sinans vader.

Wat volgt zijn uitgebeende karakterstudies in schitte-
rend gefilmde landschappen begeleid door muziek van 
Bach. Die karakterstudies zijn kenmerkend voor het 
werk van de Turkse Nuri Bilge Ceylan. En hij neemt zijn 
tijd. Deze film duurt iets meer dan drie uur. Zijn vorige, 
het Gouden Palm winnende Winter Sleep, tikte bijna 
de drieënhalf uur aan. Zelf is hij daarvan niet zo onder 
de indruk: “Soms heb ik het gevoel een scène af te 
raffelen en dan lees ik later in recensies dat het juist 
ontzettend langzaam ging. Dat verbaast me wel.” 

do 20 jun t/m wo 3 jul

incl.
pauze



In Utero
Kathleen Man Gyllenhaal | VS | 2015 | 90 min.

Terug voor een laatste keer. In Utero was in 2017 al eens 
bij ons te zien in twee uitverkochte zalen. Nu gaat de 
film nog een keer op tour door Nederland en doet als 
enige stad in Limburg Sittard aan. 

Kathleen Man Gyllenhaal brengt met In Utero een 
meeslepende, cinematografische documentaire die 
op zoek gaat naar één van de grootste mysteries 
van het menselijke leven: hoe verloopt het leven in de 
baarmoeder en wat voor blijvende impact heeft dit op 
ons verdere leven? De film doet dit aan de hand van 
drie vragen: Hoe worden we gemaakt? Wie zijn we? En 
waarom zijn we wie we zijn? We zijn immers niet enkel 
het resultaat van een samensmelting van genen, maar 
ook van onze omgeving (zie ook de film Three Identical 
Strangers deze maand).

De film wordt ingeleid door mensen die actief zijn op 
het gebied van bewustwording, persoonlijke groei, 
identiteitsontwikkeling en traumaverwerking.

Let op: Kaartverkoop gaat alleen via de officiële 
website van In Utero Nederland. De Domijnen 
verkoopt geen tickets voor deze filmvertoningen. Voor 
die tickets (17,50 euro) ga je naar www.inutero.info

zo 30 jun | 14.00 en 16.30 uur

Kathleen Man Gyllenhaal
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Shadow
Zhang Yimou | China | 2018 | 116 min.

Nieuw werk van Zhang Yimou! De Chinees die klassie-
kers als Raise The Red Lantern, Hero en House of Flying 
Daggers op zijn naam heeft staan. Shadow is een 
bewerking van het klassieke epos over de Drie Konink-
rijken waarin een koning het aan de stok krijgt met een 
van zijn generaals die de macht probeert te grijpen. 
Gefilmd in diepe zwart-wittinten bouwt Yimou langzaam 
op naar een reeks zeer spectaculaire actiescènes, 
inclusief veldslag met metalen paraplu’s. 

vr 21 jun t/m wo 10 jul

Wild Rose
Tom Harper | UK | 2018 | 101 min.

Rose-Lynn Harlan droomt van een carrière in Nashville 
“Music City”, Tennessee. Maar Rose woont in Glasgow, 
Schotland. Ver weg van de Country- en Americana 
capital of the world. Met cowboyhoed en witte laarzen 
probeert ze zo goed en kwaad als het kan een bestaan 
op te bouwen voor zichzelf en haar kinderen. Haar 
moeder Marion (Julie Walters) heeft haar buik vol van 
Rose-Lynns Nashville-onzin. Als voornaamste zorgdra-
ger voor Rose Lynn’s kinderen wil ze dat haar dochter 
eindelijk verantwoordelijkheid neemt voor haar leven. 

vanaf 28 jun



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 € 8,50
Films langer dan 2,5 uur € 9,50
Films korter dan 1 uur € 7,50
(niet als de film wordt 
vertoond i.c.m. lezing/Q&A)
Films incl. lezing  Zie website
Kortingsbedrag  € 2
(Student, CJP, 
Supporter van De Domijnen, 
Vrienden van De Domijnen)
Kinderen t/m 12 jaar  € 5,25

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

Na drie succesvolle edities in 2018 gaan wij dit jaar 
maar wat graag terug naar een van de mooiste 
plekjes van onze gemeente om films in de buiten-
lucht te vertonen: Kasteel Limbricht. Wij hebben er 
zin in! Vorig jaar was het driemaal pure magie 
(mede geholpen door het weer). 

De eerste editie van de buitencinema bij Kasteel 
Limbricht is dit jaar op donderdag 27 juni. Daarna 
komen we t/m 5 september iedere twee weken terug! 
Altijd op donderdag. Dus 11 juli, 25 juli, 8 augustus, 
22 augustus en de laatste op 5 september. 
De aanvangstijden zijn afhankelijk van de onder-
gaande zon. Check onze website. Daar vind je ook 
de informatie over de gang van zaken als het door 
slecht weer niet door kan gaan. 

Achter de schermen zijn we nog volop bezig de beste 
filmtitels voor een mooie zomeravond uit te zoeken, 
dus die hou je van ons te goed. Maar het zal fijn 
worden. Blokkeer de datums in je agenda en zorg dat 
je t.z.t. tijdig de tickets koopt via onze website, want 
vorig jaar ging het hard.

Landgoed Kasteel Limbricht zorgt er dit jaar ook weer 
voor dat je niet met een lege maag de film in gaat. 
Dus wil je van tevoren genieten van een smakelijk 
driegangenmenu, dan neem je met hen contact op. 
Zie je in Limbricht!

do 27 jun, 11 juli, 25 jul, 8 aug, 22 aug, 5 sep

Buitencinema bij
Kasteel Limbricht

mailto:film%40dedomijnen.nl%20?subject=
www.dedomijnen.nl/vrienden/filmhuis
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Christo: Walking on Water 16.00* 20.30

God only Knows 16.15* 19.00 19.00

The White Crow 20.30 20.00 16.00 20.00 20.30 20.30 20.00 16.00* 20.30 16.00 20.30 20.00 20.15

Les Invisibles 20.45 20.15 16.15 16.00* 20.45 16.15 20.30 16.15

Red Joan 20.30 16.00 20.00

Take Me Somewhere Nice 20.45 16.15 16.15* 20.00

Dirty God 20.15 20.45 16.00 16.15* 21.00 20.00

Camino 
+ Q&A Martin de Vries 19.30

A Private War 20.15 21.00 20.00 16.00 16.00* 19.00 16.00 20.30 20.00 20.00

Docfest: 
Three Identical Strangers 19.00 19.00 20.15 16.15 16.15* 16.30 20.00

Le Roi Danse 20.30

The Wild Pear Tree 19.30 14.30 15.30* 14.30 19.30

Gloria Bell 20.00 20.30 16.15 20.15 16.00* 19.00

Die Stille vor Bach 19.00

Shadow 21.00 21.00 20.15 20.00 20.45

Buitencinema - 
Kasteel Limbricht 21.30

Wild Rose 20.45 21.00 20.15

In Utero 14.00 
16.30

* Vrijdagmiddag Matinee: 2 euro korting
Het Filmhuis is gesloten op do 30 mei (Hemelvaart) en zo 9 jun (Pinksteren).
Filmprogramma onder voorbehoud. Bezoek onze website voor het actuele programma en eventuele wijzigingen.


