Programma
Juli / Augustus

Nous finirons ensemble

Buitencinema bij
Kasteel Limbricht
Ook dit jaar geniet je weer van de beste films in
de buitenlucht bij Landgoed Kasteel Limbricht. We
hebben een mooie selectie gemaakt van films die je
mee nemen naar heerlijke zomerse plekken op deze
aardbol. Zoals de Costiera Amalfitana in Italië, de
stranden van Miami, de glooiende heuvels van Zweden,
de zwembaden van Frankrijk en de diepgroene bossen
nabij Seattle.

Diego Maradona
Asif Kapadia | UK | 2018 | 125 min.

11 juli

22 augustus

25 juli

8 augustus

5 september

De aanvangstijden zijn afhankelijk van de ondergaande
zon. Check onze website. Daar vind je ook de informatie
over de gang van zaken als het door slecht weer niet
door kan gaan.
Landgoed Kasteel Limbricht zorgt ook er ook dit jaar
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 hun contact op.
Zie je in Limbricht!

Knap gemaakte film over de opkomst en ondergang
van stervoetballer Diego Maradona. Zelfs als je geen
fan bent van voetbal en zijn naam de associatie bij je
oproept van een in verval geraakte aandachtstrekker
dan is deze film een must-see. Diego Maradona is
namelijk een fascinerend portret.
De film focust zich op Maradona’s tijd bij SSC Napoli
en zijn gloriedagen in het Argentijnse nationale team.
Ruwweg 1984 - 1991. Regisseur Asif Kapadia (Amy,
Senna) dribbelt met verve door deze succesjaren van
een van de grootste voetballers die deze wereld ooit
zag. De tijd waarin hij uitgroeide tot rebel, ritselaar, held
en voor de Napolitanen en Argentijnen: God.
Op 5 juli 1984 arriveerde de 23-jarige Diego Maradona
voor een recordbedrag bij SSC Napoli, na een verkeerd
gelopen avontuur bij FC Barcelona. Napoli had voorheen nooit een groot toernooi gewonnen en verlangde
naar meer succes. De charismatische Argentijn trok
Napels naar hun eerste winst ooit en deed de stad
schudden op zijn grondvesten. De mens Diego kwam
en hij gaf hun de legende: Maradona.

vanaf do 8 aug

Nous finirons ensemble

Wild Rose

Guillaume Canet | Frankrijk | 2019 | 135 min.

Tom Harper | UK | 2018 | 101 min.

Nous finirons ensemble is het vervolg op de Franse
bioscoophit Les petits mouchoirs uit 2010. Voor Nous
finirons ensemble keren de vrienden (met o.a. Marion
Cotillard en François Cluzet) ter gelegenheid van de
verjaardag van Max, terug naar het strandhuis waar ze
negen jaar geleden een mooie zomer beleefden… Maar
in negen jaar gebeurt er veel. En daarom verloopt deze
reünie toch iets minder feestelijk dan men had gedacht,
gehoopt en verwacht.

Rose-Lynn Harlan droomt van een carrière in Nashville,
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
een bestaan op te bouwen voor zichzelf en haar kinderen. Haar moeder Marion (Julie Walters) heeft haar buik
vol van haar Nashville-onzin. Als voornaamste zorgdrager voor Rose Lynn’s kinderen wil ze dat haar dochter
eindelijk verantwoordelijkheid neemt voor haar leven.

do 4 t/m za 20 jul

t/m wo 10 jul

slechts
1 week te
zien!

The Fall of the American Empire
(La chute de l’empire américain)
Denys Arcand | Canada | 2018 | 127 min.

Apollo 11
Todd Douglas Miller | VS | 2019 | 93 min.

Pierre-Paul Daoust, een intellectueel met een graad in
de filosofie, werkt noodgedwongen als bezorger. Op
een dag is hij getuige van een gewapende overval die
vreselijk uit de hand loopt: twee doden én twee tassen
gevuld met miljoenen dollars in klaar daglicht op straat.
Hij wordt geconfronteerd met een dilemma: ongezien
met lege handen, of ongezien met het geld er vandoor
gaan…? Geen geweldsdrama deze film, maar een geestige trefzekere satire op onze consumptiemaatschappij.

Op 20 juli is het 50 jaar geleden dat de mens voet op de
maan zette. In 1969 bereikte de missie met Apollo 11 haar
doel en leefde de hele wereld mee met de astronauten
Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Collins. En wat
blijkt: dat is destijds door NASA allemaal geregistreerd
in vele honderden uren aan beeld- en geluidsmateriaal
dat nog nooit iemand zag of hoorde. Tot nu. Het maakt
van Apollo 11 een spectaculaire kijkervaring rond één
van de meest monumentale historische gebeurtenissen van de vorige eeuw.

vr 12 t/m wo 24 jul

do 18 t/m wo 24 jul

Shadow

Gloria Bell

Zhang Yimou | China | 2018 I 116 min.

Sebastián Lelio | VS | 2018 | 102 min.

Nieuw werk van Zhang Yimou! De Chinees die klassiekers 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 Koninkrijken 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.

Gloria (Julianne Moore) is 58 jaar maar voelt zich een
jonge dertiger op zoek naar haar grote liefde. Ze is
eenzaam maar probeert het beste van haar leven te
maken. Ze duikt het nachtleven in op zoek naar de
ware en ontmoet Arnold (John Turturro). Hoe ga je om
met zo’n nieuwe relatie en al zijn bagage? En wat vindt
je zoon ervan? Onverschrokken en met ongelooflijke
levensvreugde gaat Gloria het nieuwe avontuur
tegemoet.

wo 10 jul

t/m zo 7 jul

Queen of Hearts

Tolkien

May el-Toukhy | Denemarken | 2019 | 127 min.

Dome Karukoski | UK | 2019 | 112 min.

Anne (prachtige rol van actrice Trine Dyrholm) lijkt haar
leven op orde te hebben. Ze is getrouwd, heeft twee
dochters, een goede baan en een mooi huis. Het leven
van de familie wordt echter verstoord wanneer Gustav,
Peters roekeloze tienerzoon uit een eerder huwelijk,
bij hen intrekt. Terwijl Peter het moeilijk heeft met zijn
komst, bouwt Anne al snel een band op met Gustav.
Hun relatie verandert wanneer ze alles op het spel zet
door de jongen te verleiden en ze voor een keuze met
onvoorstelbare gevolgen komt te staan.

Biopic over de vormende jaren van Lord of the Rings
- boekenschrijver J.R.R. Tolkien; de jaren waarin hij
vriendschap vond bij een groep schrijvers en kunstenaars in Oxford. Deze ervaringen inspireerden hem
om zijn verhalen over Midden-aarde te schrijven. De
film schetst een gevoelig portret van de vader van de
fantasy-literatuur, die niet alleen een levendige fantasie
had, maar ook een bijzonder leven. In de film staat net
als in Tolkiens boeken, het beste van de mens centraal:
liefde, opoffering, moed en broederschap.

do 25 juli t/m wo 7 aug

do 1 t/m wo 14 aug

Rocketman

Camino

Dexter Fletcher | UK | 2019 | 121 min.

Martin de Vries | NL | 2019 | 85 min.

Rocketman is gebaseerd op het bijzondere verhaal
van Elton John in het begin van zijn muziekcarrière.
Reginald Dwight, zoals hij echt heet, groeide in de
jaren 70 van een simpele Engelse jongen uit tot een
van de meest iconische personen uit de popcultuur.
In de film komen de meest geliefde nummers van Elton
John voorbij. Geregisseerd door Dexter Fletcher die ook
Bohemian Rhapsody deels regisseerde.

Martin de Vries besluit om zonder noemenswaardige
voorbereiding de Camino te gaan lopen. Tijdens het
lopen filmt hij zichzelf en de omgeving en vertelt hardop
en betrekkelijk nuchter over de ongemakken en de
euforische momenten. Hij onderzoekt gaandeweg
steeds openhartiger zijn beweegredenen om de route
te wandelen. Beweegredenen die voor wandelaars
die de tocht zelf ook hebben gelopen heel herkenbaar
zullen zijn.

do 11 t/m wo 31 jul

do 11 juli t/m wo 24 jul

slechts 3
vertoningen!

Pride

Le jeune Ahmed

Matthew Warchus | UK | 2015 | 120 min.

Jean-Pierre & Luc Dardenne | België | 2019 | 84 min.

Samen met de Zomeravond Buitencinema film Moonlight
vieren we dit jaar de Pride in Amsterdam een beetje
mee met de film met de meest toepasselijke naam
hiervoor: Pride. Tijdens de Gay Pride in de zomer van
1984 in Londen besluit een groep homoseksuele en
lesbische activisten geld op te halen om de families van
stakende mijnwerkers te ondersteunen. Maar ze stuiten
op een probleem: de bond lijkt niet open te staan voor
hun steun. De actievoerders laten zich echter niet uit
het veld slaan en besluiten de bond te negeren en de
mijnwerkers direct te benaderen.

In de nieuwe film van Jean-Pierre en Luc Dardenne
worstelt de 13-jarige Ahmed met de idealen van zijn
geloof en de verleidingen van het leven. Zijn leraren
maken zich zorgen om zijn extremistische interpretaties
van de Koran en thuis zoekt hij ruzie met zijn moeder
en zussen. Terwijl Ahmed steeds meer in zijn religie
opgaat, kijkt zijn omgeving met lede ogen toe hoe hij
steeds verder van hen verwijderd raakt. Na een heftig
incident moet Ahmed besluiten hoe ver hij wil gaan.

vr 26 jul, zo 28 jul en vr 2 aug

do 1 t/m wo 14 aug

The Biggest little Farm

Ballon

John Chester | VS | 2018 | 92 min.

Michael Bully Herbig | Duitsland | 2018 | 120 min.

Wie deze film heeft gemist in de Zomeravond Buitencinema heeft nog vier kansen om is deze hartverwarmende documentaire te zien in onze zalen. The Biggest
little Farm toont een eerlijk, hoopvol en bijzonder
aandoenlijk beeld van een jarenlange zoektocht naar
ecologisch boeren. Een zoektocht die adembenemend
is gefilmd en bol staat van de harige, wollige, kakelende, knorrende, vliegende en/of kruipende karakters. Een
ode aan menselijk kunnen en doorzettingsvermogen.

Na Werk ohne Autor en Das schweigende Klassenzimmer is er nu Ballon. Het verhaal van twee families
die alles op alles zetten om in een verdeeld Duitsland in
de jaren 70 uit handen van de Stasi te blijven. Dat doen
ze in een zelf genaaide luchtballon. In september 1979
probeerden Günter Wetzel en zijn goede vriend Peter
in deze luchtballon met acht familieleden de grens
van Oost naar West over te vliegen naar een betere
toekomst. Waargebeurd!

vr 2 t/m za 10 aug

do 15 aug t/m wo 4 sep

Le Semeur

Kom Bij Ons Op De Bank - 2019

Marine Francen | Frankrijk | 2018 | 98 min.

Als het leger van Napoleon III een opstand neerslaat
worden alle mannen uit het bergdorpje van Violette
gedeporteerd. De vrouwen moeten het zelf zien te
rooien. De oogst moet worden binnengehaald, huizen
gerepareerd én er moet weer worden gezaaid (Le
Semeur = de zaaier). Na maanden worden de vrouwen
langzamerhand wanhopig, ook zijn ze bang kinderloos
te blijven. Maar dan arriveert een man in het dorp die de
verhoudingen op scherp zet.

Zet het alvast groot in je agenda op zaterdag 14
september: Kom Bij Ons Op De Bank. Het jaarlijkse
evenement in de Sittardse binnenstad waarmee we
het culturele seizoen openen. Proef van het rijke
aanbod dat cultureel Sittard te bieden heeft tijdens tal
van uiteenlopende activiteiten in de gezellige straten
en op de pleinen van de stad. Ook wij als Filmhuis doen
natuurlijk mee. Met een voorpremière van de nieuwe
Pedro Almodóvar, kinderfilms en filmvertoningen van
nieuw filmtalent. Topdag! En ’s avonds de Mega
Sing-a-Long op de Markt.

vr 16 t/m wo 28 aug

zaterdag 14 september

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)

The Favourite
Yorgos Lanthimos | VS | 2018 | 120 min.

De nieuwe film van regisseur Yorgos Lanthimos is
weer even terug in onze zalen. The Favourite vertelt
het waargebeurde verhaal van de Britse Queen Anne
(Olivia Colman) en de twee hofdames (Rachel Weisz
en Emma Stone) die om haar aandacht vechten. Maar
Lanthimos neemt een zwart-humoristisch loopje met
de historische feiten wat ontaard in een ontregelend
kijkfestijn waarin de drie actrices optimaal kunnen
schitteren.
vr 16 t/m za 24 aug

Verwacht
Het najaar zit bomvol met nieuwe titels van grote
namen. Zoals nieuw werk van Pedro Almodóvar. Zijn
autobiografische Dolor y gloria met Penélope Cruz
en Antonio Banderes in de hoofdrollen werd lovend
ontvangen in Cannes. Het festival werd dit jaar
geopend door The Dead Don’t Die van Jim Jarmusch,
een zombie-komedie met Bill Murray en Adam Driver in
de hoofdrollen. Ook Quentin Tarantino is terug. In Once
Upon A Time in…Hollywood spelen Leonardo DiCaprio,
Brad Pitt en Margot Robbie de hoofdrollen. Bovendien
trakteren hij en Jarmusch ons op een heerlijke zgn.
vintage-poster van hun nieuwe film.

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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