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Parasite



De Patrick
Tim Mielants | België | 2019 | 97 min.

Rouwverwerking in een jasje van licht absurdisme. 
Het kan, bewijst de Belg Tim Mielants (Peaky Blinders). 
Een eigenzinnig drama over de eigenaardigheden van 
de mens, over loslaten en blij zijn met wie je bent. Zo 
leert (de) Patrick, die na het overlijden van zijn vader de 
leiding krijgt over diens nudistencamping in de Arden-
nen. Maar Patrick heeft andere zorgen. Hij is al een tijdje 
zijn favoriete hamer kwijt! Een ware queeste volgt.

do 31 okt t/m wo 20 nov

Portrait de la jeune fille en feu
Céline Sciamma | Frankrijk | 2019 | 119 min. 

De jonge schilderes Marianne reist in de 18e eeuw 
naar het ruige Bretagne om het huwelijksportret te 
schilderen van Héloïse. Maar wat blijkt: deze eigenzin-
nige schone wil niet uitgehuwelijkt en daarom ook niet 
geschilderd worden. Het begin van een stiekem spel 
van observeren en vastleggen. In Heloïses laatste 
dagen van vrijheid, groeit de aantrekkingskracht 
tussen de twee vrouwen, totdat uiteindelijk de liefde 
ontvlamt.

Regisseuse Cèline Sciamma (Tomboy, Bande de filles) 
slaagt er met glans in om dit vuurtje heel subtiel op te 
stoken tot een uiteindelijk allesverzengende brand. Een 
prachtig gefilmd liefdesdrama waarbij Sciamma opti-
maal gebruik maakt van het acteertalent van de beide 
actrices en ijzersterke beeldtaal inzet om de chemie 
tussen hen te versterken. Zelden zullen de emoties van 
de kijker zo samenvallen met die van een filmperso-
nage als tijdens de kippenvelfinale van deze film.

Grote favoriet in Cannes dit jaar, waar de film enthou-
siast werd ontvangen door pers en publiek: “an 
exquisitely executed love story”, aldus The Hollywood 
Reporter. De film ging er vandoor met de prijs voor 
Beste Scenario en de Queer Palm.

do 31 okt t/m wo 4 dec

Anna’s War
Aleksey Fedorchenko | Rusland | 2018 | 75 min. 

Oekraïne, 1941: een Joods meisje komt tot bewustzijn 
onder een zwarte laag aarde. Close-ups van melkwitte 
lichaamsdelen verraden dat ze in een massagraf ligt. 
In al hun gruwelijkheid zijn de beelden van een grote 
schoonheid. Ingetogen en empathisch vertelt regisseur 
Aleksey Fedorchenko het waargebeurde verhaal van 
de zesjarige Anna, die vanuit haar schuilplaats in een 
door de nazi’s overgenomen gebouw de oorlog aan 
zich voorbij ziet trekken. Deze prachtige film is een ode 
aan de veerkracht en vindingrijkheid van een kind.

vr 8, wo 13 & vr 15 nov



Dolor y gloria 
Pedro Almodóvar | Spanje | 2019 | 113 min.

In de nieuwe film van de Spaanse meester Pedro 
Almodóvar blikt een regisseur op leeftijd terug op het 
verleden en de keuzes die hij onderweg heeft gemaakt. 
Terugdenkend aan zijn jeugd en zijn moeder (Penélope 
Cruz) wordt hij gedwongen om zijn demonen onder 
ogen te komen. Almodóvar noemt zijn 21e film (Pijn en 
glorie) zijn meest persoonlijke tot nu toe. Banderas 
won de prijs voor Beste Acteur in Cannes.

vr 1, zo 3 & wo 6 nov

The Farewell 
Lulu Wang | VS | 2019 | 100 min. 

In samenwerking met het Netwerk Palliatieve Zorg 
Westelijke Mijnstreek organiseren we een speciale 
voorpremière van het hartverwarmende familieportret 
The Farewell. Waarin een Amerikaans-Chinese familie 
besluit om hun geliefde grootmoeder niet te vertellen 
dat ze terminale longkanker heeft. In plaats daarvan 
verzinnen ze een bruiloft in moederland China, zodat 
de hele familie nog een laatste keer bij elkaar is in het 
bijzijn van de stervende grootmoeder en ze elk op hun 
eigen manier het naderende verlies van een dierbare 
een plek kunnen geven.

di 12 nov | 20.00 uur

Instinct
Halina Reijn | Nederland | 2019 | 98 min. 

Psychologe Nicoline (Carice van Houten) begint aan 
een nieuwe baan bij een tbs-kliniek. Daar ontmoet 
ze zedendelinquent Idris (Marwan Kenzari) die na vijf 
jaar behandeling voor het eerst met onbegeleid verlof 
mag. Maar nieuwkomer Nicoline vertrouwt hem niet 
en probeert zijn proeftijd te verlengen. Er ontstaat een 
machtsspel tussen hen, waar Nicoline ondanks haar 
kennis en ervaring volledig in verstrikt raakt. 

t/m di 12 nov

Sorry We Missed You
Ken Loach | Engeland | 2019 | 100 min. 

‘De nieuwe Ken Loach’ is eigenlijk al reden genoeg om 
je onze zaal in te haasten. Na I, Daniel Blake komt hij 
opnieuw met een ‘kitchensink’ drama dat niemand 
onberoerd laat. De film vertelt het verhaal van een gezin 
van vier dat zich staande probeert te houden in het 
hedendaagse Engeland. Moeder werkt in de thuiszorg 
en vader vindt na vele omzwervingen een baan als 
pakketbezorger. De torenhoge werkdruk bij beiden (lees: 
prestatiemaatschappij geleid door kapitalisme) eist 
echter snel zijn tol van het gezin en zet de onderlinge 
relaties behoorlijk op scherp. Must-see Europese cinema!
 
vanaf 14 nov

Laatste
kansen



Downton Abbey
Michael Engler | Engeland | 2019 | 122 min. 

De geliefde Crawleys en hun onbevreesde personeel 
bereiden zich voor op het belangrijkste moment in 
hun leven. Een bezoek van de koning en koningin van 
Engeland zal schandaal, romantiek en intrige teweeg 
brengen die de toekomst van Downton doen wanke-
len… Veel van originele castleden van de serie doen ook 
nu weer mee, waaronder Maggie Smith. Heb je de serie 
niet gezien? Geen probleem. De film staat op zichzelf.

t/m wo 13 nov

The Prado Museum: 
A Collection of Wonders
Valeria Parisi | Spanje | 2019 | 92 min. 

Hoe vaak hebben we bij onszelf gedacht: konden 
musea maar praten! Deze documentaire poogt precies 
dat te doen: het Prado voor zichzelf laten spreken. Het 
Madrileense museum viert in 2019 zijn tweehonderdste 
verjaardag en vertelt via acteur en kunstliefhebber 
Jeremy Irons in deze documentaire het verhaal over 
haar leven en de geschiedenis van Spanje. 
Een spectaculaire reis langs ruim achtduizend (!) 
kunstwerken in de collecties van het museum. 

vr 22 t/m wo 27 nov

Kapsalon Romy
Misha Kamp | Nederland | 2019 | 92 min. 

In Kapsalon Romy draait het om kleindochter Romy 
en oma Stine, die worstelt met beginnende dementie. 
Romy staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van 
haar kapsalon. De band tussen de twee groeit, terwijl 
oma steeds meer lijkt te veranderen. Als het niet langer 
gaat, trekt Romy haar eigen plan. Ze besluit oma’s 
grootste wens in vervulling te laten gaan. “Hart-
veroverend geëngageerd”, aldus Trouw.

zo 3 t/m 17 nov

De Spiegel
Andrej Tarkovski | Rusland | 1974 | 107 min. 

Tijdens een zware zenuwinzinking herbeleeft de hoofd-
persoon zijn jeugd. Beelden van zijn geliefde moeder, 
zijn eerste vriendinnetje en het huis van zijn kinderjaren 
trekken voorbij. Nostalgie, weemoed en dromen: 
Tarkovski noemde De spiegel zijn meest persoonlijke 
film. Het is een mengeling van jeugdherinneringen, 
nieuwsbeelden en gedichten van Tarkovski’s vader, en 
dé archetypische Tarkovski-film.
 

vr 22, zo 24 & vr 29 nov

Arts in 
Cinema



Europa en vrijheid
Lezing Burgemeester Sjraar Cox + documentaire

In het kader van het jaarthema Kunst=Vrijheid van 
De Domijnen houdt Burgemeester Sjraar Cox van de 
gemeente Sittard-Geleen een lezing met als titel:
 Europa en vrijheid. De lezing wordt gevolgd door een 
nagesprek en een aan de lezing gerelateerde korte 
documentaire. Entree is gratis, maar kaartjes aan-
schaffen is wel noodzakelijk. Dat kan via onze website 
en aan de kassa’s van het Filmhuis en de Uitbalie in  
de Schouwburg. 

wo 6 nov | 19.00 uur

The Irishman
Martin Scorsese | VS | 2019 | 208 min. 

Martin Scorsese regisseert Robert De Niro, Al Pacino, 
Joe Pesci en Harvey Keitel in een 3,5 uur durende 
epische vertelling die wel eens het magnus opus zou 
kunnen zijn van deze grootheden van de recente 
Amerikaanse cinema. De Niro speelt Frank Sheeran 
die als oude man terugkijkt op de gebeurtenissen die 
zijn carrière definieerden als huurmoordenaar, in het 
bijzonder de rol die hij speelde in de verdwijning van 
vakbondsleider Jimmy Hoffa (Pacino) en zijn betrok-
kenheid bij de misdaadfamilie van Russel Bufalino 
(Pesci). Vertoning inclusief pauze.

vanaf 14 november

Parasite
Bong Joon-Ho | Zuid-Korea | 2019 | 131 min. 

De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in een krappe 
woning een arm bestaan. Ze raken bijzonder gefasci-
neerd door de rijke familie Park en zien mogelijkheden 
om van hun luxueuze bestaan te profiteren. Het gezin 
probeert langzaam maar zeker zijn intrede te doen tot 
het leven van de familie en heeft daarbij geen moeite 
met een paar leugentjes om eigen bestwil. Een onver-
wacht voorval gooit echter roet in het eten, waardoor 
ze alles op alles moeten zetten om hun nieuwe leven 
in stand te houden.

Regisseur Bong Joon-Ho (Snowpiercer, Okja) toont 
met de Gouden Palm-winnaar van dit jaar zijn klasse 
als veelzijdig regisseur. Hij mixed op briljante wijze home 
invasion-film en messcherpe sociale satire met elkaar 
tot een zeer aangename filmische achtbaanrit. 

Parasite is aan een zegetocht rond de wereld bezig en 
wordt gezien als de grote favoriet voor de Oscar voor 
Beste Internationale Speelfilm. In ons eigen land werd 
de film in oktober uitgeroepen tot publieksfavoriet van 
het Amsterdam Film Festival. 

vanaf do 28 nov 

Let op! Wegens 
verwachte drukte
is het raadzaam 
om tijdig je tickets 
voor deze film 
te kopen



Royal Opera House London
seizoen 2019/2020

Dit theaterseizoen zit je goed in ons Filmhuis voor 
opera en ballet van het hoogste niveau. Tot en met 
juni 2020 zie je met regelmaat op zondagmiddag om 
14.30 uur hoogwaardige theaterproducties vanuit 
Londen. De perfecte beeld- en geluidkwaliteit maken 
de passie en de emoties van de performances 
invoelbaar en plaatsen je ‘front row’ in de grote zaal 
van het Royal Opera House in Londen. 

Opera: Don Pasquale 
Het geestige verhaal over een man van middelbare 
leeftijd, Don Pasquale, wiens vermeende jonge 
vrouw hem om haar vingers windt.

Duur: 3 uur en 30 minuten, inclusief een pauze. 
Gezongen in het Italiaans.

zo 10 nov | 14.30 uur

Ballet: Concerto / Enigmavariaties /  
Raymonda (derde akte)
Een gecombineerd programma dat de veelzijdigheid 
van The Royal Ballet onderstreept. Daarmee krijgt 
het publiek een totaalbeeld van de indrukwekkende 
breedte van het erfgoed van The Royal Ballet.

Duur: 3 uur en 30 minuten, inclusief een pauze.

zo 1 dec | 14.30 uur

Lezingen STUDIUM GENERALE Maastricht

Relaties en seks: 
Two of a kind
In deze lezing zal Marieke Dewitte, Assistant Professor 
Seksuologie bij Universiteit Maastricht, verschillende 
perspectieven belichten die de link tussen seks en 
relaties verklaren, zowel op het vlak van onderzoek als 
de klinische praktijk. Hierbij zal ze bijzondere aandacht 
besteden aan de hechtingstheorie.

di 5 nov | 20.00 uur

Depressie: de snotneus 
van de psychiatrie?
Nederland staat op de zesde plaats in de lijst van 
gelukkigste landen ter wereld. Maar er lopen ook veel 
mensen met een depressie rond. Wat is er aan de 
hand? Is depressief zijn eigenlijk meer op te vatten 
als een verkoudheid of toch een ernstig psychisch 
probleem? Prof. dr. Frenk Peeters, Hoogleraar Klinische 
Psychologie aan de Universiteit Maastricht bekijkt 
het nader.

di 3 dec | 20.00 uur
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Vrijdagmiddag 6,50 
Wist je dat je op vrijdagmiddag slechts €6,50 
betaalt voor een entreeticket? Bijna elke film die 
we vertonen is wel een keer op vrijdagmiddag te 
zien, dus je kunt bijna alle films zien met de korting! 
Het weekend is al duur genoeg! Maar let op: andere 
kortingen gelden niet deze middag. 

Cadeaukaart
Met de feestdagen 
in het vooruitzicht 
doen we hier alvast 
een cadeausuggestie: De Domijnen 
podiumcadeaukaart. Te koop bij de Uitbalie in de 
Schouwburg en online via de website van de 
podiumcadeaukaart. Te verzilveren bij de Schouw-
burg, Poppodium Volt en bij ons. Geef deze feest-
dagen dus cultuur cadeau. Let op! Wij als Filmhuis 
verkopen de kaarten niet, we nemen ze wel aan. 

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 € 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

www.dedomijnen.nl
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jeune fille en feu 20.00 18.45 20.30 16.15 16.15 20.00 18.45 20.30 20.00 16.00 16.00* 18.45 16.00 16.00 21.00 16.00 20.00 16.00 16.00* 18.45 20.00

De Patrick 20.15 21.00 19.00 16.00 20.15 16.00* 21.00 16.15 21.00 20.15 20.00

Dolor y gloria 16.00* 20.00 20.00

Instinct 16.15* 20.15 20.15 21.00 20.15 20.15

Downton Abbey 20.30 21.00 14.00 16.00 20.30 18.45 16.00 20.00

Kapsalon Romy 
(incl. pauze)

14.15 16.15* 14.00 14.15

SG - 
Relaties & seks 20.00

Lezing Burgem.
Sjraar Cox 19.00

Anna's War 19.00 20.15 16.15*

The Royal Opera 
House London

14.30 14.30

The Farewell - i.s.m. 
Netwerk Palliatieve 
Zorg WM

20.00

Sorry We 
Missed You 20.00 19.00 21.00 20.00 16.15 20.00 16.00* 21.00 20.15 20.00 19.00 16.15 20.15 20.15 16.15

The Irishman
 (incl. pauze) 19.30 20.00 20.00 14.00 19.30 19.30 20.00 15.00 

20.00 19.30 19.30 20.00 20.00 14.00 19.30

The Prado Museum: 
Coll. Of Wonders 16.15* 19.00 14.00 16.15

De Spiegel 19.00 16.00 16.15*

Parasite 20.00 21.00 21.00 20.00 16.00

SG - Depressie 20.00

* Vrijdagmiddag Matinee: Film voor € 6,50Filmprogramma onder voorbehoud. Bezoek onze website voor het actuele programma en eventuele wijzigingen.

ConcertoDon Pasquale


