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

Toen deze Gouden Palm-winnaar op 28 november (!) 
bij ons in première ging, schreven we al dat Parasite 
aan een zegetocht rond de wereld bezig was. Dat blijkt. 
Prijzen en nominaties blijven de film ten deel vallen en 
een spin-off serie is aangekondigd. Het aantal bezoe-
kers in Nederland staat inmiddels al op ruim boven de 
150.000 en daarmee is de film hard op weg om de best 
bezochte Aziatische film ooit in ons land te worden. 

30 jan t/m 20 feb

Out Stealing Horses
Hans Petter Moland | Noorwegen | 2019 | 122 min. 
 
Na de dood van zijn vrouw trekt de 67-jarige Trond zich 
terug in een klein dorpje in het oosten van Noorwegen. 
Als zijn nieuwe buurman een oude kennis blijkt te zijn, 
komen bij Trond allerlei jeugdherinneringen naar boven. 
Hij zag Lars voor het laatst in de zomer van 1948 toen 
een tragisch ongeluk plaatsvond dat hun levens voor-
goed veranderde. Naar de bestseller Paarden Stelen 
van Per Petterson. Gefilmd tegen de achtergrond van 
de adembenemende landschappen tussen Noorwegen 
en Zweden.

do 6 t/m wo 19 feb

Bombshell
Jay Roach | VS | 2019 | 108 min. 

Een onthullende kijk in het meest krachtige en 
controversiële media-imperium dat Amerika ooit gekend 
heeft; Fox News. Gebaseerd op een waar-gebeurd 
schandaal vertelt Bombshell het explosieve verhaal 
van de vrouwen die het zwijgen doorbraken 
en het hoofd van Fox News, Roger Ailes, beschuldigden 
van seksuele intimidatie. Met (een bijna onherkenbare) 
Charlize Theron, Nicole Kidman en Margot Robbie.

30 jan t/m 26 feb

J’ai perdu mon corps
Jérémy Clapin | Frankrijk | 2019 | 81 min. 
 
In deze animatiefilm volgen we de afgehakte hand van 
Nafouel die op zoek is naar zijn lichaam. Terwijl de hand 
zich een weg door de stad baant haalt hij herinnerin-
gen op aan het leven met Nafouel. Deze filmpremisse 
klinkt misschien luguber, maar vergis je niet: J’ai perdu 
mon corps is een prachtige film naar het boek van 
Guillaume Laurant, ooit co-scenarist van Le Fabuleux 
Destin d’Amèlie Poulain. Jérémy Clapin slaagt er met 
gemak in om je vanaf frame één mee te nemen in een 
ontroerende én geloofwaardige vertelling. 

vr 7 t/m di 18 feb
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The Farewell 
Lulu Wang | VS | 2019 | 100 min.  
  
Wanneer het Chinees-Amerikaanse gezin van Billi 
erachter komt dat hun geliefde grootmoeder 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 moederland, 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.
 

t/m wo 5 feb

Ernest & Célestine - Winterpret
Nationale Voorleesdagen 2020
Julien Chheng, Jean-Christophe Roger | Frankrijk | 2018 | 48 min. 

Een superlieve film voor kinderen vanaf 3 jaar. 
De vier korte verhalen nemen je mee in een prachtige 
winterwereld in zachte pasteltinten, gebaseerd op 
de tekeningen van de wereldberoemde Belgische 
prentenboekmaakster Gabrielle Vincent. De film is voor 
iedereen toegankelijk, maar gratis voor de kinderen die 
tijdens de Nationale Voorleesdagen van 22 januari t/m 
1 februari lid zijn geworden van de bieb. Tijdens deze 
dagen ontvang je namelijk een voucher voor deze film, 
waarmee je gratis naar binnen mag. 

zo 9 feb | 10.30 uur

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. Wat nu? Vluchten om 
de veiligheid van Sama te waarborgen of blijven en het 
verzet helpen? For Sama een intieme en hartverscheu-
rende blik van binnenuit op het Syrische conflict. De 
film won in Cannes de prijs voor Beste Documentaire. 

31 jan t/m 19 feb

The Best of IDFA on Tour 2019-2020 
 
Handig. Voor iedereen die niet naar het International 
Documentary Filmfestival Amsterdam is geweest, komt 
een klein deel van het IDFA naar Sittard-Geleen. Tijdens 
The Best of IDFA on Tour zie je een selectie van vier 
spraakmakende documentaires: Collective, Voorspel 
(Foreplay), In a Whisper en Sunless Shadows. 

Het is niet mogelijk om voor één van de documentaires 
los een ticket te kopen. Alle films zijn Nederlands onder-
titeld. Standaard ticketprijs: € 27,50 VIP kaart BankGiro 
Loterij: € 22 Vriend en Supporter van De Domijnen: € 25.

zo 9 feb | 13.00 uur
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3 OSCAR NOMINATIES

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 
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 eerste ontmoette, veertig jaar eerder… 

t/m di 4 feb

Honeyland
Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska | Noord-Macedonië 
| 2019 | 87 min. 
 
Een visueel verbluffende, poëtische documentaire over 
de Macedonische bijenhoudster Hatidze wiens traditi-
onele manier van leven wordt bedreigd door de komst 
van nieuwe buren. Wat aanvankelijk bedoeld was als 
een film voor een natuurorganisatie is verworden tot 
dit alom bejubeld juweel over bedreigde tradities en het 
broze evenwicht tussen mens en natuur. De makers 
filmden drie jaar in het adembenemende gebergte van 
Noord-Macedonië. De film was publieksfavoriet op IDFA 
en werd genomineerd voor twee Oscars.

vanaf vr 14 feb

The Two Popes 
Fernando Meirelles | VS | 2019 | 125 min. 

Brekend met de traditie dat een paus in het harnas 
sterft, treedt in 2013 de conservatieve paus Benedictus 
XVI (Anthony Hopkins) af na het opduiken van een 
vertrouwelijk rapport. Zijn opvolger in het Vaticaan zal 
een Latijns Amerikaans kardinaal (Jonathan Pryce) zijn. 
Gefrustreerd door de schandalen in de katholieke Kerk 
moet hij samen met Benedictus een nieuw pad creëren 
voor de kerk en haar miljarden volgers wereldwijd. 

vr 31 jan t/m wo 12 feb

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.
Weer even terug in onze zalen voor vier vertoningen.

vanaf za 15 feb
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Wei - Zorgen voor Pap 
Ruud Lenssen | Limburg | 2019 | 71 min. 
 
Prachtige persoonlijke film uit onze eigen provincie. 
Waarin Ruud Lenssen het dementie- en mantelzorg-
traject van zijn vader Jac en zijn familie gedurende 
twee jaar vastlegt. Terwijl Jac vasthoudt aan zijn 
idyllische wei, worstelt moeder Ria met haar rol als 
mantelzorger en komt een onvermijdelijk afscheid 
dichterbij. Wei is niet alleen een film over dementie en 
mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over 
de vergankelijkheid van het leven.

za 1 en 8 feb | 19.05 uur 4t

Mind my Mind
Floor Adams | Nederland | 2019 | 30 min.

Wat gebeurt er in het hoofd van iemand met autisme? 
Hoe komen indrukken binnen en worden deze 
verwerkt? Mind My Mind  is een treffende, ontroerende 
en optimistische verbeelding van een leven met 
autisme. In een prachtige handgetekende animatie 
geeft regisseur Floor Adams op een originele manier 
een inkijk in deze, ook voor niet-autisten regelmatig 
herkenbare, wereld. De film greep net naast de Oscar-
nominatie voor Beste Korte Animatiefilm. 

vanaf zo 2 feb

1917 
Sam Mendes | Engeland | 2019 | 119 min. 
 
Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen 
de twee jonge Britse soldaten Schofield en Blake een 
onmogelijke missie toegewezen: in een race tegen 
de klok moeten ze vijandelijk terrein betreden om 
een boodschap af te leveren bij een regiment Britse 
soldaten. ‘Als je faalt, sneuvelen er 1600 soldaten, 
waaronder je broer.’ aldus hun meerdere. Wat volgt is 
een visueel overdonderende tocht door de loopgraven, 
ogenschijnlijk als één ononderbroken shot gefilmd door 
meester-cameraman Roger Deakins.

vanaf vr 21 feb

Ze noemen me Baboe
Sandra Beerends | Nederland | 2019 | 80 min. 
 
Ze noemen me Baboe vertelt het boeiende levens-
verhaal van de Javaanse Alima. Haar verhaal 
staat symbool voor de verhalen van de baboes als 
beroepsgroep. Ze waren de spil van het Nederlandse 
familieleven in voormalig Nederlands-Indië, maar 
behoorden nooit echt tot die familie. In de roerige tijd 
rond de Tweede Wereldoorlog zorgde dat voor heftige 
dilemma’s en loyaliteitsconflicten. Razend knap hoe 
Sandra Beerends aan de hand van de archiefbeelden 
(uit 179 films) een geloofwaardig en ontroerende 
vertelling weet te maken.

wo 26 feb | 20.15 uur
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Royal Opera House London
seizoen 2019/2020

Dit theaterseizoen zit je goed in ons Filmhuis voor 
opera en ballet op het hoogste niveau 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.

Opera: La Bohème
Puccini’s opera gaat over de liefde tussen dichter 
Rodolfo en naaister Mimi in het 19de-eeuwse Parijs. 
Vol prachtige muziek en een schrijnende slotscène.

zo 2 feb | 14.30 uur

Ballet: De Cellist / Dances At A Gathering
Deze middag begint met De Cellist. Een prachtig ballet 
geïnspireerd op het gedenkwaardige leven van de 
celliste Jacqueline du Pré. Dances At A Gathering, 
na de pauze te zien,  is een meesterwerk van 
subtiliteit en vernuft op muziek van Chopin.

zo 1 mrt | 14.30 uur 

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. 

Verwacht
Internationale Vrouwendag 2020 
Woman en Papicha
Zoals ieder jaar staat de vrouw 
bij ons op 8 maart iets meer 
centraal dan normaal. Op 
Internationale Vrouwendag 2020 
bieden we een gevarieerd film-
programma met de documen-
taire Woman en de Algerijnse 
dramafilm Papicha. Niet alleen 
spelen vrouwen de hoofdrol in 
de beide films, ze zijn ook allebei 
door een vrouw geregisseerd.

zo 8 mrt | aanvangstijden
zie website t.z.t. 

Little Women
Nieuwe film van Greta Gerwig 
(Lady Bird) met Saoirse Ronan, 
Meryl Streep, Timothée Chala-
met, Chris Cooper, Laura Dern, 
Bob Odenkirk, Florence Pugh en 
Emma Watson. Zes Oscarnomi-
naties, waaronder die voor Beste 
Film. Vanaf half maart bij ons 
te zien.

Mijn Rembrandt
In een filmisch mozaïek van 
verhalen leidt de grenzeloze 
passie voor Rembrandts 
schilderijen tot dramatische 
ontwikkelingen en verrassende 
plotwendingen. Een fascinerend 
inzicht in wat het werk van deze 
Nederlandse meester zo bijzon-
der maakt en waarom zijn kunst 
mensen zo diep raakt

vanaf 5 mrt

Filmcolleges Jan Salden
Filmkenner Jan Salden is vanaf maart weer bij ons 
terug met een nieuwe zesdelige reeks filmcolleges. 
Jan en wij zijn nog druk de inhoud aan het bepalen, 
dus die houd je nog even tegoed. Spiek rond half 
februari op onze website voor meer informatie en 
de datums en tijden.

een film van Mounia Meddour

“A hArrowing tAle And lovely Acted film, 
set during the AlgeriAn civil wAr”

Hollywood RepoRteR
“full of engAgement 

spArked by its sisterly solidArity”
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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

Lezingen STUDIUM GENERALE Maastricht

Risicofactoren voor 
kindermishandeling
Lichamelijke mishandeling met fysieke sporen is 
slechts het topje van de ijsberg bij kindermishandeling. 
Emotionele mishandeling komt meer voor en heeft 
minstens zulke ingrijpende gevolgen. De laatste jaren is 
in Nederland sterk ingezet op het melden van kinder-
mishandeling, maar wat er met die melding gebeurt, is 
nog veel belangrijker. In deze lezing worden methoden 
voor het terugdringen van kindermishandeling gepre-
senteerd door prof. dr. Corine de Ruiter, Hoogleraar 
forensische psychologie aan de UM.

di 4 feb | 20.00 uur

MijnDomijn 
Wist je dat je tickets die je via onze website koopt 
altijd online kunt terugvinden in je De Domijnen 
account? Heb je de mail met de tickets per ongeluk 
verwijderd of niet ontvangen? Geen probleem. 
Ga naar dedomijnen.nl en klik rechts bovenin op 
MijnDomijn en vervolgens op Tickets. Log in met je 
mailadres en wachtwoord. In je account kun je je 
actuele reserveringen inzien en gekochte e-tickets 
downloaden.
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Parasite 20.00 19.15 16.00* 21.00 20.00 20.30 16.15 20.00

Bombshell 20.15 21.00 20.30 19.30 20.15 21.00 20.30 19.30 16.15 20.00 21.00 21.00 19.30 20.15 16.00* 20.00

The Farewell 16.00* 16.15 20.15

For Sama 16.15* 19.00 16.15 19.05 19.15 20.15 14.15 16.00

La Belle Époque 18.45 21.00 19.45

The Two Popes 20.30 14.00 16.00 16.15* 16.15 20.15

Wei 19.05 19.05

Mind my Mind 13.30 19.00 13.15 19.00 13.00 19.00

The Royal Opera House 
London

14.30

SG Maastricht 20.00

Out Stealing Horses 20.00 20.45 14.00 16.00 16.00* 18.45 16.00 20.00

J'ai perdu mon corps 19.00 19.00 16.15* 19.00 19.45

Ernest & Célestine 
Winterpet 10.30

The Best of IDFA on Tour 13.00

Honeyland 19.00 14.00 20.00 16.15 20.30 16.15

Mi Vida 20.45 19.15 20.15 16.15*

1917 20.15 16.00

Ze noemen me Baboe 20.15

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

La Bohème


