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Oktober 2019

 Celle que vous croyez



Deze maand ligt de filmfocus ietwat extra op Duitsland. 
Als een soort alternatief voor het grote feest bij ons 
voor de deur halverwege de maand. Een selectie van 
drie films en natuurlijk de filmcolleges van Jan Salden 
die ons meenemen op reis door de Duitse filmgeschie-
denis. Also, ein ‘Sammelsurium’ von Filmen für jeden 
Geschmack! Viel Spaß!

Liebe in den Gängen
Thomas Stuber | Duitsland | 2018 | 125 min. 

Zachtmoedig komisch drama waarin de verlegen 
Christian aan de slag gaat bij een levensmiddelen-
groothandel in voormalig Oost-Duitsland. Bruno van 
de drankafdeling neemt hem onder zijn hoede en 
zorgt ervoor dat hij snel vertrouwd raakt. Dan ontmoet 
Christian ‘in de gangen’ ook de flirterige Marion van 
de zoetwarenafdeling. Hij valt al snel voor haar, maar 
Marion is getrouwd en houdt afstand. Een tragische 
gebeurtenis op de afdeling maakt duidelijk dat de 
werknemers tussen de schappen een hechte 
gemeenschap vormen.

do 3 t/m wo 23 okt

Der goldene Handschuh
Fatih Akin | Duitsland | 2019 | 115 min. 

‘Die Liebe’ is in Der goldene Handschuh ver te zoeken. 
‘Die Lust’ des te meer. De nieuwe film van regisseur 
Fatih Akin (Gegen die Wand, Aus dem nichts) is geba-
seerd op het waargebeurde verhaal van de Duitse 
seriemoordenaar Fritz Honka. In de jaren zeventig 
maakte hij Hamburg onveilig en vermoordde meerdere 
vrouwen. In buurtkroeg ‘Zum Goldenen Handschuh’ 
koos hij tussen Schnapps, Schlagers en Zigaretten zijn 
nieuwe slachtoffers uit en nam ze mee naar huis. 

vr 18 t/m zo 27 okt

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

Reprise van de populaire film. Slechts viermaal te zien. 
In Werk ohne Autor verweeft regisseur 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. 

zo 13, vr 18, vr 25 & zo 27 okt

Filmcolleges Duitse Cinema
Jan Salden duikt dit najaar in de Duitse cinema. 
Uitgebreid en met viel Spaß vertelt hij je over de film-
historie van onze oosterburen. Ga naar onze website 
voor uitgebreidere info.

wo 9 okt | Die neue Deutsche Welle
Aandacht voor films zoals Die Blechtrommel, Paris, 
Texas, Der Himmel über Berlin en Die Bleierne Zeit en 
makers als R. W. Fassbinder, Wim Wenders en Volker 
Schlöndorff.

wo 23 okt | De Duitse komedie
Aandacht voor films van Heinz Rühmann, Otto Waalkes 
en Theo Lingen.

wo 30 okt | Die Vergangenheitsbewältigung
Hoe Duitsland in het reine tracht te komen met zijn 
verleden. Denk aan films zoals Der Untergang, Die 
Brücke, Das Leben der Anderen en Werk ohne Autor.

wo 9, 23 en 30 okt | 19.30 uur

inclusief
pauze



Oktober
Kinder-
maand

Celle que vous croyez
Safy Nebbou | Frankrijk | 2019 | 101 min.

Juliette Binoche schittert als de vijftigjarige docent 
Claire. Nadat haar jonge geliefde haar laat zitten, doet 
Claire zich online voor als iemand anders om hem te 
begluren. Ze verandert in een jonge vrouw van 24. 
Wanneer Claire in contact komt met Alex vallen de 
twee al snel als een blok voor elkaar. Maar wanneer 
Alex aanstuurt op een ontmoeting, weet Claire zich 
geen raad. Een film over liefde, ouder worden en zelf-
acceptatie.

do 3 t/m wo 23 okt

OppeTied 
Zittesje Revuu 2016 
De vorige Zittesje revuu OppeTied is in 2016 helemaal 
vastgelegd op film en zie je deze middag integraal op 
groot formaat in onze zaal. De rode draad van OppeTied 
vormt de typisch Sittardse familie Op de Linj, die de 
universele gezinsproblematiek van een willekeurig 
huishouden doormaakt. Kom je deze middag naar 
de film, dan bestaat ook de mogelijkheid om met een 
leuke korting tickets te kopen voor de nieuwe revue 
(op de nog beschikbare datums). We hebben maar 89 
plaatsen beschikbaar deze middag, dus koop je tickets 
oppe tied. 

zo 6 okt | 14.30 - 18.00 uur (inclusief pauze)

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 op het Cannes filmfestival. 

t/m wo 9 okt

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

Alzheimer is een actueel thema. Goed dus van de 
makers van Minoes en Het Paard van Sinterklaas om dit 
thema te verwerken in een jeugdfilm. In Kapsalon Romy 
draait het om kleindochter Romy en oma Stine, die 
worstelt met beginnende Alzheimer. 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. 

zo 6 t/m zo 27 okt



Arts in 
Cinema

Water Lilies van Monet
De magie van water en licht
Giovanni Troilo | Italië | 2019 | 80 min.

Documentaire over Claude Monet, de schilder die 
geobsedeerd was door water en licht en dat omzette 
tot magische meesterwerken. Experts vertellen over 
de radicale elementen in zijn werk, die een revolutie 
teweegbrachten in de moderne kunst. De film neemt 
de kijker mee langs de Seine, van Le Havre naar Parijs 
en volgt Monet in zijn zoektocht naar water en licht in 
Poissy, Argenteuil, Vétheuil en Giverny. 

vr 4 okt, wo 9 okt, vr 18 okt & za 19 okt

Once upon a time in...Hollywood
Quentin Tarantino | VS | 2019 | 161 min. 

Zoals elke film van Tarantino laat ook deze zich moeilijk 
vangen in een beschrijving van een paar regels. Je 
moet het zien. Beleven eigenlijk. Once Upon a Time in…
Hollywood speelt zich af in het Los Angeles van 1969, 
een tijd waarin de filmindustrie verandert. In deze tijd 
en in deze stad kruisen de levens van de uitgebluste 
TV-ster Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), zijn vaste 
stuntman Cliff Booth (Brad Pitt) en actrice Sharon Tate 
(Margot Robbie) elkaar. Op welke sprookjesachtige, 
Tarantinesque wijze weet je als je een ticket koopt. 

vr 4 t/m zo 20 okt

CatVideoFest 2019
Cats of the internet | VS | 2019 | 70 min. 

Het moest er een keer van komen. Kattenfilmpjes kijken 
op een groot bioscoopscherm. Voor het eerst komt de 
kattensensatie nu eindelijk ook naar Sittard! Zeventig 
minuten lang het allerbeste van wat het internet ons 
te bieden heeft. Een deel van de inkomsten wordt 
afgestaan aan een lokale organisatie voor de opvang 
van katten en dierenwelzijn. Voor de jongste katten-
liefhebbers is er ook een matinee-vertoning.

vr 4 okt | 19.00 uur & za 19 okt | 14.00 uur

Instinct
Halina Reijn | Nederland | 2019 | 98 min. 

Ervaren psychologe Nicoline (Carice van Houten) 
begint aan een nieuwe baan bij een tbs-kliniek. Daar 
ontmoet ze zedendelinquent Idris (Marwan Kenzari). Na 
vijf jaar behandeling staat hij op het punt om voor het 
eerst op onbegeleid verlof te gaan. 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. Debuterend regisseur Halina Reijn 
schreef het scenario samen met Esther Gerritsen.

vanaf do 17 okt



EL Reino
Rodrigo Sorogoyen | Spanje | 2018 | 122 min. 

Politicus Manuel López-Vidal wil een corruptie-affaire 
van een collega in de doofpot stoppen. De partijleiding 
probeert hem vervolgens middels vuil politiek spel eruit 
te werken. Maar Manuel laat zich niet gemakkelijk aan 
de kant zetten. Wat dan volgt is een energiebom van 
een film die je op het puntje van je stoel laat zitten, 
zonder daar grof geweld voor nodig te hebben. El Reino 
was dit jaar de grote winnaar van de Spaanse Oscars. 

vr 4 t/m wo 16 okt

Downton Abbey
Julian Fellowes | 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 wankelen. 
De film is geschreven en geregisseerd door Julian 
Fellowes, bedenker van de serie. Hij wist de originele 
castleden mee te krijgen voor de film, waaronder 
Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Michelle Dockery 
en natuurlijk: Dame Maggie Smith. Heb je de serie niet 
gezien? Geen probleem. De film staat op zichzelf.

vanaf do 24 okt

Solaris
Andrej Tarkovski | Rusland | 1972 | 167 min. 

Wat zo fijn is aan het digitaal restaureren van klassie-
kers, zoals deze van Andrej Tarkovski, is dat we de films 
met de huidige techniek (met name ook ín de filmzalen, 
met de verbeterde beeld- en geluidkwaliteit) kunnen 
laten zien op een manier die het dichts bij de originele 
visie van de regisseur komt. Daarom durven we met 
gemak te zeggen dat je Solaris nog nooit zó mooi hebt 
kunnen zien. In deze sciencefictionfilm geen flitsende 
ruimtegevechten, maar meditatie en existentieel drama 
over menselijkheid en liefde rondom een mysterieuze 
oceaanplaneet die dromen, goede en slechte, werke-
lijkheid kan laten worden.

Solaris, naar het boek van Stanislaw Lem, is zeer 
invloedrijk gebleken; Steven Soderbergh maakte 
zelfs nog een remake met George Clooney. De film 
is vaak omschreven als de Russische variant op 
Kubricks 2001, A Space Odyssey, maar Tarkovski zelf 
distantieerde zich van die vergelijking. Ook wilde hij het 
‘technische exotisme’ van de traditionele sciencefiction 
vermijden. 

za 19, zo 27 & wo 30 okt

slechts 3
 vertoningen!



Don Giovanni Wolfgang Amadeus Mozart

Mozarts meeslepende meesterwerk over de tijdloze 
verleider Don Giovanni; de talloze vrouwen die hij het 
hof maakt en de wraak die hem derhalve ten deel valt

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

zo 20 okt | 14.30 uur  

Don Pasquale Gaetano Donizetti

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
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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.

De kosten voor de Royal Opera House voorstellingen 
zijn 24,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje 
(koffie/thee/fris) en een versnapering in de pauze. 
Deze filmvertoningen zijn integraal opgenomen 
uitvoeringen van de theatervoorstellingen zoals 
die eerder die maand/week live op de planken zijn 
gebracht in Londen. 

Ga voor het volledige programma naar onze website.



Verwacht
Portrait de la jeune fille en feu
Grote favoriet dit jaar in Cannes en winnaar van 
de Queer Palm en de prijs voor Beste Script. Een 
tijdloos en universeel verhaal over verliefd worden, 
verlangen en onmogelijke liefde.

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

Vrijdagmiddag € 6,50 

Wist je dat je op vrijdagmiddag slechts € 6,50 betaalt 
voor een entreeticket? In principe is iedere film die we 
vertonen een keer op vrijdagmiddag te zien, dus je kunt 
alle films zien met de korting! Het weekend is al duur 
genoeg. Maar let wel op, er is een voorwaarde: andere 
kortingen gelden niet deze middag. 

Lezing 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
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Liebe in den Gängen 20.00 20.30 16.00 16.15* 20.15 20.00 20.00 16.00

Celle que vous croyez 20.15 19.15 16.00 20.15 20.15 16.00 20.15 16.00* 20.30 16.15

Dolor y gloria 16.00* 19.00  20.00

Arts in Cinema: 
Water Lilies of Monet 16.15* 16.15 19.00 16.15

CatVideoFest 2019 19.00 14.00

Once upon a time in...Hollywood 20.45 19.45 16.00* 20.00 20.30 19.45

EL Reino 21.15 21.15 20.00 20.00 20.30 20.00

Kapsalon Romy 14.00 14.00 14.15 14.00 14.00

OppeTied - Zittesje Revuu 2016 14.30

Filmcollege Duitse Cinema 19.30 19.30 19.30

Werk ohne Autor 14.30 15.30* 20.00 14.30

Instinct 20.15 19.00 16.00 20.15 21.15 19.00 16.15

Der goldene Handschuh 21.15 21.00 20.00 16.15* 21.00 20.15

Solaris 15.45 16.00 19.45

Royal Opera House London 14.30

Downton Abbey 20.00 16.00* 
19.00 20.30 20.00 16.00

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

Die neue Deutsche Welle De Duitse komedie

Don Giovanni

Die Vergangenheitsbewältigung


