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

Winnaar van de Gouden Palm in Cannes, genomineerd 
voor drie Golden Globes én publiekslieveling. Waarin het 
gezin van Ki-Taek op slinkse wijze zijn intrede doet in 
het leven van een rijk gezin. Maar dat gaat niet 
helemaal zoals bedacht en gehoopt.

t/m zo 12 jan

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. Maar 
al snel heeft zij haar vele demonen niet meer onder 
controle. Golden Globe nominatie voor Zellweger.

t/m wo 8 jan

IFFR Preview
The Whistlers
Corneliu Porumboiu | Roemenië | 2019 | 98 min. 
 
Voorproefje van het International Film Festival Rotter-
dam. Over de Roemeense politieagent Cristi die bijklust 
als informant voor de maffia van Boekarest. Er wordt 
een complot gesmeed om de corrupte zakenman Zsolt 
uit de gevangenis te bevrijden. Maar om zonder risico 
met zijn handlangers te kunnen communiceren vertrekt 
Cristi naar het Canarische eiland La Gomera om daar 
de inheemse fluittaal “El Silbo Gomero” te leren. Samen 
met femme fatale Gilda moet hij proberen onder de 
radar te blijven en te laveren tussen verraad en bedrog.

wo 15 jan | 20.15 uur

Hors normes
Olivier Nakache en Éric Toledano | Frankrijk | 2019 | 114 min. 

Nieuwe film van regisseursduo Éric Toledano en Olivier 
Nakache, de makers van Intouchables en C ‘est la 
Vie!. De film vertelt het bijzondere verhaal van twee 
goede vrienden, gespeeld door Vincent Cassel en 
Reda Kateb, die zich met hart en ziel inzetten voor 
autistische kinderen die zonder hen geen plek hebben 
in de maatschappij. De ontwapenende kinderen winnen 
meteen je hart. Mooi!

t/m wo 22 jan

The Invisible Life of 
Eurídice Gusmão
Karim Aïnouz | Brazilië | 2019 | 139 min. 
 
The Invisible Life of Eurídice Gusmão handelt over de 
onlosmakelijke band tussen twee zussen die opgroeien 
in Rio de Janeiro in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Door een onverwachte gebeurtenis worden ze geschei-
den en verliezen ze elkaar uit het oog. Terwijl beiden in 
de jaren daarna hun eigen leven inrichten, verliezen ze 
nooit de hoop om elkaar toch weer terug te vinden. Een 
warmbloedig, hartstochtelijk drama over de onlosmake-
lijke band tussen twee zussen en hun zoektocht naar 
geluk. De Braziliaanse inzending voor de Oscars.

do 9 t/m wo 29 jan
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Apocalypse Now: Final Cut
Francis Ford Coppola | VS | 2019 | 183 min. 

Francis Ford Coppola’s klassieker uit 1979 over de 
waanzin van de Vietnamoorlog met Martin Sheen, 
Marlon Brando, Robert Duvall en Dennis Hopper in de 
hoofdrollen, 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 
soundmix.

Dutch Angle: 
Chas Gerretsen & Apocalypse Now
Baris Azman | Nederland | 2019 | 32 min. 

Voorafgaand aan de film kun je Dutch Angle: Chas 
Gerretsen & Apocalypse Now bekijken. In deze korte 
documentaire zijn nog niet eerder gepubliceerde foto’s 
te zien van de Nederlandse fotograaf Chas Gerretsen, 
gemaakt tijdens de opnames van Coppola’s Vietnam-
epos. Het werk en verhaal van Chas Gerretsen werpt 
na 40 jaar een nieuw licht op de totstandkoming van 
Apocalypse Now. Deze documentaire heeft de officiële 
goedkeuring gekregen van Francis Ford Coppola die de 
foto’s voor het eerst in 40 jaar weer te zien kreeg.

De entree voor Apocalypse Now bedraagt 9,50 euro. 
Voor Dutch Angle: Chas Gerretsen & Apocalypse Now 
betaal je 5 euro (geen kortingen). Tussen de film-
vertoningen zit tien minuten. Apocalypse Now: 
Final Cut wordt vertoond met een pauze.

vr 10 & zo 12 jan

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 verheffen, besluit hij schrijver te 
worden en zo zijn arbeidersbestaan achter zich te laten. 
Al snel zit hij klem tussen persoonlijke ambities en zijn 
liefde voor Elena. Mooie Italiaanse cinema!

t/m wo 8 jan

La Belle Époque
Nicolas Bedos | Frankrijk | 2019 | 115 min. 
 
Het leven van zestiger Victor raakt ontregeld wanneer 
succesvol zakenman Antoine hem kennis laat maken 
met een nieuwe en unieke manier van entertainment. 
Antoines bedrijf biedt zijn cliënten namelijk de kans 
om door een combinatie van slimme trucages en het 
naspelen van gebeurtenissen terug in de tijd te gaan, 
naar een moment naar keuze. Victor besluit de meest 
memorabele week uit zijn leven te herbeleven, de week 
waarin hij zijn grote liefde voor het eerst ontmoette, 
veertig jaar eerder… 

vanaf do 16 jan
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Marianne & Leonard: Words of Love
Nick Broomfield | VS | 2019 | 102 min. 

In 1960 was het Griekse eiland Hydra een populaire stek 
voor kunstenaars, hippies en jet-setters. Ook Leonard 
Cohen koopt er een klein huisje. Hij ontmoet er de 
Noorse Marianne Ihlen, de vrouw die de inspiratiebron 
van veel van Cohens hits zou worden, waaronder “So 
long, Marianne”. Words of Love volgt hun hartstoch-
telijke relatie, die uiteindelijk ten onder zal gaan aan 
Cohens muzikale carrière.

vr 3 t/m wo 22 jan

Ága
Milko Lazarov| Bulgarije | 2018 | 96 min. 
 
Op de besneeuwde vlaktes van het poolgebied in 
Siberië leven de oude rendierjager Nanook en zijn 
vrouw Sedna in een joert. Nanook trekt al jagend over 
de wijde vlakte en komt weer thuis. Sedna maakt haar 
eigen kruidenmedicijn. Maar er is niemand meer om 
de kennis aan over te dragen. De volwassen kinderen, 
waaronder Ága, zijn modern en onnoemlijk ver weg. Een 
manier van leven staat op het punt te eindigen. Melan-
cholie in oogstrelende beelden begeleid door Mahlers 
Vijfde Symfonie. 

vr 17 t/m wo 29 jan

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. Genomineerd voor zes Golden 
Globes 2020, waaronder voor Beste Film. 

t/m wo 15 jan

For Sama 
Waad al-Kateab, Edward Watts | Syrië | 2019 | 100 min. 
 
Een jonge arts en een jonge journaliste worden midden 
in een burgeroorlog verliefd op elkaar. Terwijl hun 
stad Aleppo wordt gebombardeerd, trouwen ze en 
krijgen ze een prachtige dochter: Sama. De gevaren 
komen steeds dichterbij en het gezin worstelt met 
een dilemma: vluchten om de veiligheid van Sama te 
waarborgen of blijven en het verzet helpen? For Sama 
is een intieme en hartverscheurende blik van binnenuit 
op het Syrische conflict. De film won in Cannes de prijs 
voor Beste Documentaire en was de publieksfavoriet 
van het IDFA 2019. Onze aanrader voor deze maand.

vanaf do 23 jan
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De beroemde bereninvasie van Sicilië
Lorenzo Mattotti | Frankrijk | 2019 | 82 min. 

Spannend avontuur en visueel spektakel over een 
berenvolk dat naar de mensenwereld trekt om de 
ontvoerde zoon van hun koning op te sporen. Uitein-
delijk bevalt het leven onder de mensen de beren wel. 
Tot ze de slechte gewoontes van de mensen beginnen 
over te nemen. De Beroemde bereninvasie van Sicilië 
werd geselecteerd voor het Cannes Filmfestival in de 
sectie Un Certain Regard en voor het kinderfilmfestival 
Cinekid.

zo 5, 12, 19 & 26 jan

The Farewell 
Lulu Wang | VS | 2019 | 100 min. 
 
Wanneer het Chinees-Amerikaanse gezin van Billi 
(Awkwafina) erachter komt dat hun geliefde grootmoe-
der in China terminale longkanker heeft, besluiten ze 
om oma niet in te lichten (Chinese traditie). In plaats 
daarvan plannen ze een nep-bruiloft in het moeder-
land, zodat de familie nog één keer bij elkaar is met 
oma. Billi komt daardoor weer in aanraking met het 
leven dat ze als 6-jarige gedwongen moest opgeven, 
haar grootmoeder en de kracht van onuitgesproken 
liefde. Genomineerd voor twee Golden Globes.

vanaf vr 26 jan

Wei - Zorgen voor Pap
Ruud Lenssen | Limburg | 2019 | 71 min. 
 
Prachtige film uit onze eigen provincie. Waarin Ruud 
Lenssen het dementie- en mantelzorgtraject van zijn 
vader Jac en zijn familie gedurende twee jaar vastlegt. 

Wei doelt op het weiland waar Ruuds vader Jac Lens-
sen jarenlang ‘boerde’ en vee verzorgde. Zijn lust en 
zijn leven. Een idyllisch stukje Noord-Limburgs weiland. 
Maar Jac heeft dementie. Moeder Ria’s 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 komt steeds dichterbij. Volgens dagblad Trouw 
‘hakken de eerste 15 seconden van Wei er meteen in’ 
en volgens De Limburger is de film ‘ook een ode 
aan de mantelzorger’.

Op maandag 27 januari om 19.30 uur organiseren 
we een vertoning in samenwerking met het Netwerk 
Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek waar regisseur 
Ruud Lenssen bij aanwezig is voor een vraag-en-
antwoord sessie. Na afloop van de film is er 
gelegenheid tot informeel napraten in de foyer.

t/m 27 jan

Regisseur 
aanwezig
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Federico Fellini 100 jaar 
Op maandag 20 januari is het honderd jaar geleden dat 
de Italiaanse regisseur Federico Fellini werd geboren. 
Om dat moment niet geruisloos voor bij te laten gaan 
kun je rondom die datum in Filmhuis De Spiegel in 
Heerlen, Lumière Cinema Maastricht en bij ons terecht 
voor een aantal van zijn films. Wij vertonen op zondag 
26 januari La Dolce Vita nogmaals op het grote doek. 
Voor het programma bij de andere twee theaters kijk je 
op hun website. 

Tevens in Sittard geeft filmkenner Hans Bremmers 
op zondag 19 januari in Podium Babel een lezing over 
het leven en het werk van de Italiaanse grootmeester 
onder de titel Circus, vrouwen en dromen: de wereld 
van Federico Fellini. Aan de hand van fragmenten uit 
belangrijke films komen zowel de vorm en inhoud van 
zijn werk aan de orde. De lezing begint om 11.00 uur en 
duurt tot ongeveer 13.00 uur. Podium Babel vind je aan 
de Engelenkampstraat 23 in Sittard (voormalige Mavo 
Land Van Gulick). Info en tickets: www.podiumbabel.nl.

La Dolce Vita
Federico Fellini | Italië | 1960 | 174 min 
 
Marcello Mastroianni is de door de wol geverfde, cyni-
sche sensatiejournalist Marcello, die een onverwachte 
passie opvat voor de zojuist in Rome gearriveerde 
hoogblonde voluptueuze ‘starlet’ Sylvia (Anita Ekberg). 
In het kielzog van deze starlet deint Marcello mee op 
de golven van het Romeinse jetsetleven en ontdekt dat 
onder de vernislaag van ‘het zoete leven’ verveling, 
twijfel en chaos schuilen. 

zo 26 jan | 14.30 uur

Royal Opera 
House London
seizoen 2019/2020

Ballet: Doornroosje

Prachtige decorontwerpen, fonkelende kostuums, 
de betoverende partituur van Tsjaikovski en de 
oorspronkelijke choreografie van Marius Petipa 
vormen een mooie combinatie voor een grandioze 
opvoering van deze klassieker. 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. 

zo 19 jan | 14.30 uur

Schrijversbezoek: 
Carine Crutzen 
 
Als actrice Carine Crutzen in haar geboortestad 
Heerlen de laatste scène uit De kersentuin van Tsje-
chov speelt, waarin broer en zus noodgedwongen 
afscheid nemen van hun ouderlijk huis, denkt ze aan 
haar net overleden moeder en realiseert ze zich dat ze 
inmiddels ‘ouderloos’ door het leven gaat. Ze besluit om 
in het leven van haar ouders te duiken en schrijft Uit 
het Zuiden. Een indrukwekkende, persoonlijke roman 
en een prachtige ode aan haar ouders en het leven. Ze 
vertelt er deze avond over in een interviewsetting.

di 28 jan | 19.30 uur
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The Best of IDFA on Tour 
2019-2020 
 
Handig. Voor iedereen die niet naar het International 
Documentary Festival Amsterdam is geweest, komt een 
klein deel van het IDFA naar Sittard-Geleen. Op zondag 
9 februari tijdens The Best of IDFA on Tour zie je een 
selectie van vier spraakmakende documentaires. Zoals 
de indrukwekkende openingsfilm Sunless Shadows. 
Standaard ticketprijs: € 27,50 
VIP-kaart BankGiroLoterij: € 22
Vriend en Supporter van De Domijnen: € 25

zo 9 feb | 13.00 - 18.00 uur

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. 

Audiodescriptie voor blinden en 
slechthorenden. Earcatch vertelt

wat je niet ziet! www.earcatch.nl

Ondertiteling voor doven en 
slechthorenden. Subcatch

beschrijft wat je niet hoort. www.subcatch.nl

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, Supporter van De Domijnen, 
Vrienden van De Domijnen)
Kinderen t/m 12 jaar  € 5,25
The Royal Opera House € 24,50 
(incl. drankje en pauzeversnapering)

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

Operatie Blackcock 
 
Operatie Blackcock was een militaire operatie in 
januari 1945 die als doel had de zgn. Roerdriehoek 
(Geilenkirchen-Roermond-Sittard) te bevrijden. Over die 
militaire operatie en de lange voorbereidingstijd ervan, 
zijn door Limburger Paul Cuijpers twee films gemaakt 
aan de hand van unieke beelden uit het Imperial War 
Museum in Londen. Beide films worden deze avond, 
met een introductie, vertoond in het Erfgoedcentrum 
aan de Kapittelstraat 6 in Sittard. De entree is gratis, 
maar er wordt gevraagd om een vrijwillige financiële 
bijdrage aan het Roerstreekmuseum. Betaling van een 
drankje kan alleen middels PIN. 

di 14 jan | 19.30 - 21.30 uur 
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Parasite 20.00 21.00 19.15 21.00 20.30 16.00

Hors normes 20.15 16.15* 20.30 19.30 16.15 18.45 16.15 19.30 16.00 20.45 16.00 20.00

Martin Eden 16.00* 16.00 20.00

Marianne & Leonard: 
Words of Love 19.00 20.15 19.00 16.15 16.00* 19.00 19.15 20.15

Marriage Story 20.30 20.45 16.00 16.00* 21.00 20.00

Judy 18.30 16.15 20.15

Wei - Zorgen voor pap 19.00 14.15 16.15* 19.05 19.00 13.00 19.05 19.30 
+ Q&A

De beroemde bereninvasie 
van Sicilië (incl. pauze) 14.00 14.00 14.00 14.00

The Invisible Life of 
Eurídice Gusmão 20.00 16.00 19.15 19.45 15.45* 20.00 16.00 20.00 16.00 19.45

Dutch Angle: Chas Gerretsen 
& Apocalypse Now 19.30 14.15

Apocalypse Now: 
Final Cut (incl. pauze) 20.15 15.00

IFFR Preview: The Whistlers 20.15

La Belle Époque 20.00 20.30 21.00 19.30 20.00 16.00*
18.45 20.30 19.15 16.00

Ága 19.00 16.15 16.15* 19.45 20.00

The Royal Opera 
House London 

14.30

For Sama 20.15 19.00 19.45 16.15

The Farewell 21.00 21.00 19.30

Federico Fellini 100: 
La Dolce Vita (incl. pauze) 14.30

Schrijversbezoek: 
Carine Crutzen 19.30

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

Doornroosje


