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And then we danced



Aretha Franklin - Amazing Grace
Alan Elliott, Sydney Pollack | VS | 2019 | 87 min.

Gedurende twee avonden in 1972 nam de toen dertig-
jarige Aretha Franklin in een kerk in Los Angeles het 
gospelalbum AMAZING GRACE op, onder begeleiding 
van een bevlogen koor en in aanwezigheid van talloze 
opmerkelijke gasten (onder wie haar vader en Mick 
Jagger). De geluidsopname werd een groot succes 
(meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht), maar de 
geplande documentaire kwam er niet. Dat wil zeggen, 
tot nu.

De destijds jonge ‘upcoming’ regisseur Sydney Pollack 
(later maakte hij o.a. Tootsie en Out of Africa) werd 
gevraagd de regie te doen. Het werd een bende. Door 
menselijk falen bleek het onmogelijk om achteraf 
het filmmateriaal synchroon te leggen met het apart 
opgenomen geluid. En dus bleef het materiaal jaren 
op de plank liggen. In 2007 kocht producer Alan Elliott 
dit ruwe materiaal en het lukte hem toch er een goed-
lopende documentaire van te maken. Toen Elliott in 2011 
de film wilde tonen, hield Franklin dat tegen. Pas na 
haar dood in 2018 gaf haar familie toestemming en nu 
kunnen we dit eerbetoon eindelijk zien. 
 
Maar is de film na bijna vijftig jaar het bekijken nog 
waard? Halleluja, yes! De euforische vreugde van het 
publiek en het ongekende vakmanschap van Franklin, 
compleet met band en koor die uit hun dak gaan, zullen 
niemand onberoerd laten. Kippenvel is gegarandeerd!

vr 6 t/m zo 29 dec

Mi Vida
Norbert ter Hall | Nederland | 2019 | 88 min.

De drieënzestigjarige Lou (Loes Luca) staat voor een 
dilemma. Ze zou graag in Spanje willen wonen. Maar de 
kinderen vinden Lou’s verhuisplannen ‘belachelijk’ en 
‘egocentrisch’, want ‘je zou toch voor de kleinkinderen 
gaan zorgen?’ Mi Vida is een herkenbare film voor 
‘mensen op leeftijd’ over het (eindelijk) realiseren van je 
dromen en over de verwachtingen die we hebben van 
ons leven, toekomst en familie en vriendschappen.

do 5 t/m zo 22 dec 

De Grote Boze Vos
Benjamin Renner | België, Frankrijk | 2019 | 83 min. 

Wie is er bang voor De Grote Boze Vos? Niemand lijkt 
het wel... Op en rond een boerderij op het platteland 
spelen zich drie hilarische verhalen af, die de dieren 
voor grote uitdagingen stellen. Schaamteloos grappig 
en uitgelaten, maar liefdevol geanimeerd met verbluf-
fend vakmanschap en perfecte timing. Zorgeloos 
schateren voor kinderen en ouders (echt waar, check 
de trailer)! De Grote Boze Vos is de nieuwe film van 
Benjamin Renner, die eerder de Oscar-genomineerde 
Ernest & Célestine maakte. 

zo 8, 15, 22 en 29 dec
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Hors normes
Olivier Nakache en Éric Toledano | Frankrijk | 2019 | 114 min. 

Fijne film voor het hele gezin tijdens deze feestdagen. 
Hors normes (The Specials) is de nieuwe film van regis-
seursduo Éric Toledano en Olivier Nakache, de makers 
van Intouchables en C´est la Vie!. De film vertelt het 
bijzondere verhaal van twee goede vrienden die zich 
met hart en ziel inzetten voor autistische kinderen die 
zonder hen geen plek hebben in de maatschappij. 

Al meer dan 20 jaar runt Bruno (Vincent Cassel) een 
opvang voor autistische kinderen die nergens anders 
terecht kunnen. Wanneer ouders en zorginstellingen 
het echt niet meer weten, geeft Bruno hen een thuis. 
Zijn goede vriend Malek (Reda Kateb) leidt met zijn 
organisatie jongeren uit moeilijke buurten op tot bege-
leiders van deze kinderen. Tijdens dit traject wisselen 
humoristische en confronterende situaties zich af en 
ontstaan er bijzondere vriendschappen. 

Hors normes (The Specials) is de meest persoonlijke 
film tot nu toe van Toledano en Nakache, een oprechte 
film met een inspirerende boodschap. Met ijzersterke 
rollen van acteurs Vincent Cassel (La Haine, Black 
Swan) en Reda Kateb (Un Prophète, Zero Dark Thirty).

vanaf do 12 dec

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

De Gouden Palm-winnaar van dit jaar is een zeer 
aangename publiekslieveling van de regisseur van 
Snowpiercer en Okja. Waarin het financieel minder goed 
bedeelde gezin van Ki-taek op slinkse wijze zijn intrede 
doet in het leven van een rijk gezin. Een onverwacht 
voorval gooit echter roet in het eten, waardoor ze alles 
op alles moeten zetten om hun nieuwe leven in stand 
te houden. ‘Briljant op alle niveaus’ oordeelde de jury in 
Cannes. Sluiten wij ons bij aan. 

t/m zo 29 dec

Limburgse adel 1940-1945 … 
louter foute personages? 

Lezing waarin Lou Heynens de dubieuze relatie van 
de Limburgse adel met het fascisme en het nazisme 
verkent. In Hitlers Derde Rijk was de adel al in een 
vroeg stadium (vóór 1930) en masse in Nazi-vaarwater 
terecht gekomen. Ook in Limburg was er reden te over 
om de overstap te maken. Talrijke lieden van adel lieten 
zich besmetten met het veelbelovende virus, wat na 
de oorlog reden gaf tot ‘zuivering’ of ‘ontvijanding’ 
(Entnazifizierung).

Voor deze lezing kun je een combi-ticket kopen voor 10 
euro. Dat ticket geeft toegang tot de lezing, een drankje 
achteraf en toegang tot de tentoonstelling Bruin, grijs of 
zwart? in ons Erfgoedcentrum (t/m zondag 19 januari).

di 10 dec | 19.30 uur

4ta

6tg



Wei - Zorgen voor Pap
Ruud Lenssen | Limburg | 2019 | 71 min. 
 
Prachtige film uit onze eigen provincie. Eén van onze 
eigen favorieten van deze maand (en volgende). 
Waarin Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorg-
traject van zijn vader Jac en zijn familie gedurende 
twee jaar vastlegt. 

Wei doelt (naast zijn familie, wij) op het weiland waar 
Ruuds vader Jac Lenssen jarenlang ‘boerde’ en vee 
verzorgde. Zijn lust en zijn leven. Een idyllisch stukje 
Noord-Limburgs weiland. Maar Jac heeft dementie. 
Hij heeft moeite om de tijd te duiden. De natuur 
en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een 
steeds verwarrender bestaan. Moeder Ria ziet Jac’s 
achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor 
haar man worden groter en ze moet steeds meer van 
haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde 
en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en 
eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, 
zo lang het kan. Maar een onvermijdelijk afscheid van 
de wei/wij komt steeds dichterbij. 

Wei werd door IDFA (het grootste documentaire
filmfestival ter wereld in Amsterdam) geselecteerd 
voor de categorie ‘Beste Nederlandse Documentaire’. 
Niet meer dan terecht. 

vr 27 en zo 29 dec

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

Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci en Harvey Keitel 
schitteren in een 3,5 uur durende epische vertelling 
van regisseur Martin Scorsese. De Niro speelt Frank 
Sheeran die als oude man terugkijkt op de gebeurtenis-
sen die zijn carrière definieerden als huurmoordenaar, 
in het bijzonder de rol die hij speelde in de verdwijning 
van vakbondsleider Jimmy Hoffa (Pacino) en zijn 
betrokkenheid bij de misdaadfamilie van Russel 
Bufalino (Pesci). 

vr 6, zo 8, vr 13 en vr 27 dec

Judy
Rupert Goold | Engeland | 2019 | 117 min. 

Eind zestiger jaren moet Judy Garland een moeilijke 
keuze maken. De bijna vijftigjarige actrice en zangeres 
heeft geen cent meer en staat op het punt de voogdij 
over haar kinderen te verliezen. Haar enige uitweg is 
een reeks concerten in Londen aan te nemen. Daar 
wordt ze enthousiast verwelkomd maar al snel heeft zij 
haar vele demonen niet meer onder controle. De optre-
dens in Londen worden afgewisseld met flashbacks 
van haar jeugd als kindsterretje in de studio’s van MGM. 
Topprestatie van Renée Zellweger in de rol van Judy 
Garland. De Oscar is binnen handbereik.

vanaf vr 20 dec
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Martin Eden
Pietro Marcello | Italië | 2019 | 129 min. 

Martin Eden leidt als ongeschoolde zeeman een 
turbulent leven, totdat hij onverwacht Elena ontmoet, 
een verfijnde jonge vrouw. Gefascineerd door haar 
kennis en schoonheid wordt hij op slag verliefd. Om 
zich tot haar niveau te tillen, besluit hij schrijver te 
worden en zo zijn arbeidersbestaan achter zich te 
laten. Martins honger naar kennis brengt hem echter in 
politieke kringen waar hij met steeds meer passie zijn 
eigen stem vindt. Al snel zit hij klem tussen persoonlijke 
ambities en zijn liefde voor Elena.

Martin Eden is heerlijke Italiaanse cinema om bij weg te 
dromen tijdens de feestdagen. Het is een vrije bewer-
king van de gelijknamige roman van Jack London. 
Regisseur Pietro Marcello verplaatste het verhaal van 
Oakland, California naar de straten van Napels en koos 
ervoor om volledig op 16mm te draaien, wat de film een 
look and feel meegeeft die doet denken aan de grote 
Italiaanse cinema van de jaren 50, 60 en 70. 

In combinatie met bijzondere archiefbeelden en een 
verrassende soundtrack levert dit een meeslepend 
drama op waarin de charismatische Luca Marinelli op 
spectaculaire wijze de hoofdrol vertolkt. Dat vond ook 
de jury van het filmfestival in Venetië en beloonde hem 
daarom met de prijs voor Beste Acteur.

vanaf do 26 dec

And then we danced
Levan Akin | Georgië, Zweden | 2019 | 113 min. 
 
Aangrijpend verhaal over Merab, een jonge danser bij 
het Nationaal Georgisch Ensemble. De Georgische dans 
weerspiegelt de traditionele opvattingen van de nogal 
masculiene cultuur, waarin nauwelijks ruimte is voor 
anders zijn of denken. Maar dan wordt Merab verliefd 
op een mannelijke mededanser. Sterke Zweedse Oscar 
inzending! Dans als ‘wapen’ in de strijd tegen heer-
sende, maar achterhaalde waarden en normen!
 

vr 6 t/m wo 18 dec

Marriage Story
Noah Baumbach | VS | 2019 | 136 min. 

Het ooit gelukkige huwelijk tussen de New Yorkse 
toneelregisseur Charlie (Adam Driver) en Hollywood 
actrice Nicole (Scarlett Johansson) is gestrand waar-
door zij in een slopende echtscheiding belanden. Door 
de strijd om de voogdij voor hun zoontje komen hun 
afgescheiden maar voor altijd verbonden levens zwaar 
onder druk te staan. Een scherpzinnig en meelevend 
portret geregisseerd door Noah Baumbach. Zowel de 
regisseur als de hoofdrolspelers zetten volgens veel 
recensies de beste prestatie uit hun carrière neer.

vanaf za 28 dec
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Royal Opera House London
seizoen 2019/2020

Deze december zit je goed in ons Filmhuis voor ballet 
met een feestelijk tintje van het hoogste niveau, uitge-
voerd door The Royal Ballet in Londen. Op zondag 15 en 
22 december nemen we je mee naar Covent Garden in 
hartje Londen voor schitterende uitvoeringen van de 
twee onderstaande Kerstklassiekers.

Ballet: Coppélia
Coppélia is een verhaal over liefde, ondeugendheid 
en opwindbare poppen. De complexe choreografie 
volgt de schitterende partituur van Delibes en toont 
de technische precisie en komische timing van het 
dansgezelschap. De ontwerpen van Osbert Lancaster 
brengen een kleurrijk sprookjesboek tot leven in deze 
feestelijke kerstvoorstelling voor het hele gezin.

Duur: ongeveer 3 uur, inclusief een pauze. 

zo 15 dec | 14.30 uur

Ballet: De Notenkraker
De glansrijke versie van De Notenkraker die The Royal 
Ballet op de planken brengt is de ultieme productie 
van de populairste balletklassieker aller tijden. De 
fabuleuze muziek van Tsjaikovski, tezamen met de 
fantasierijke decors en de fascinerende dansers 
maken deze uitvoering van De Notenkraker tot de 
ultieme kerstvoorstelling.

Duur: ongeveer 3 uur, inclusief een pauze. 

zo 22 dec | 14.30 uur

Verwacht: 

Apocalypse Now: Final Cut
Francis Ford Coppola’s epos uit 1979 over de waanzin 
van de Vietnamoorlog met Martin Sheen, Marlon 
Brando, Robert Duvall en Dennis Hopper in de hoofdrol-
len, is wel omschreven als een oorlog op zich. De 
kosten liepen gigantisch uit de hand en de omstan-
digheden op de set waren gespannen. Deze Final Cut 
(beloofd) van Francis Ford Coppola is gemaakt van een 
nieuwe hoge-resolutiescan met gereviseerde sound-
mix (nu met de ultralage geluiden van de helikopter) en 
is twintig minuten korter dan Redux. 

te zien in januari

The Invisible Life of Eurídice Gusmão
Hartstochtelijk drama over de onlosmakelijke band 
tussen twee zussen en hun zoektocht naar geluk.

Marianne & Leonard: Words of Love 
Laat met niet eerder vertoonde beelden de hoogte- en 
dieptepunten van Leonard Cohen’s muzikale loopbaan 
zien én de muze die Marianne was.

Honeyland
Visueel verbluffende, poëtische documentaire over 
bedreigde tradities en het broze evenwicht tussen 
mens en natuur.

IFFR Preview avond
Woensdag 15 januari. De titel blijft nog even geheim, 
maar een kleine hint: het is een neo-noir film die zich 
deels afspeelt op een van de Canarische eilanden.
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Tweede Kerstdag  
zijn wij geopend!
Ook op Tweede Kerstdag geniet je bij ons van de 
best films. Check hieronder in de tijdstabel wat er 
draait en hoe laat. Holly Jolly!

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
Cadeausuggestie 
voor de feestdagen: 
De Domijnen podiumcadeaukaart. 
Te koop bij de Uitbalie in de Schouwburg en online 
via de website van de podiumcadeaukaart. Te 
verzilveren bij de Schouwburg, Poppodium Volt en 
bij ons. Geef deze feestdagen 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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Mi Vida 20.15 16.15* 16.15 19.45 16.15 16.15* 19.15 20.15 18.45 16.00

Aretha Franklin - 
Amazing Grace 16.00* 18.45 19.30 20.15 18.45 18.45 16.15* 18.45 16.00 19.00 11.15

Parasite 20.00 21.00 20.45 20.00 20.00 21.00 19.15 16.00 20.00 16.00*
21.00 21.00 20.30 21.15 19.15

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

And then we danced 18.45 20.00 19.15 16.00 16.00* 16.00 20.00

De Grote Boze Vos
(incl. pauze)

14.15 14.00 14.00 11.00

Limburgse adel 1940-1945 … 
louter foute personages? 19.30

Hors normes 20.15 20.45 20.45 19.30 16.15 20.15 20.45 20.45 19.30 19.30 21.00 16.15 
21.00 19.30

The Royal Opera House 
London

14.30 14.30

Judy 18.30 18.30 19.15 19.15 16.00* 18.45 13.30

Martin Eden 15.30 18.30 15.45

Wei - Zorgen voor pap 19.00 14.00

Marriage Story 16.00 16.00

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

Coppélia Notenkraker


