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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. 
De film schreef Oscarsgeschiedenis door als eerste 
niet-Engelstalige film de prijs voor Beste Film te winnen. 
We vertonen de film deze maand ook een aantal keer 
in de speciale zwart-wit versie. Voor de datums en 
tijden daarvan kijk je naar de zwart-wit blokjes in de 
tijdstabel. 

t/m zo 15 mrt

Dark Waters
Todd Haynes | VS | 2019 | 126 min. 
 
Waargebeurd verhaal over de jarenlange juridische 
strijd van een bedrijfsadvocaat (Mark Ruffalo) tegen 
de Amerikaanse chemiegigant DuPont (ook in Neder-
land gevestigd). Dat bedrijf zaaide dood en verderf in 
West-Virginia door opzettelijk gif in beken en meren te 
lozen. Maar met miljarden op de bank, leek het bedrijf 
onaantastbaar. Nieuwe film van Todd Haynes (Carol) 
met naast Ruffalo ook Anne Hathaway en Tim Robbins. 
De films van Haynes zijn vaak Oscarsfavorieten, maar 
die vonden het onderwerp waarschijnlijk te precair, 
waardoor deze film dit jaar volledig werd genegeerd.

do 5 t/m wo 18 mrt

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 kocht er een klein huisje. Hij ontmoette 
er de Noorse Marianne Ihlen. Words of Love volgt hun 
hartstochtelijke relatie, die uiteindelijk op de klippen 
loopt door Cohens muzikale carrière. 
 
do 27 feb t/m zo 8 mrt

Honeyland  2 OSCAR NOMINATIES

Ljubomir Stefanov & Tamara Kotevska | Macedonië | 2019 | 87 min. 
 
Een visueel verbluffende documentaire over bijenhoud-
ster Hatidze, wiens traditionele manier van leven wordt 
bedreigd door de komst van nieuwe buren. Honeyland 
is een alom bejubeld juweel over bedreigde tradities en 
het broze evenwicht tussen mens en natuur. 

t/m wo 4 mrt

Ze noemen me Baboe
Sandra Beerends | Nederland | 2019 | 80 min. 

Razend knap gemaakte film die het boeiende levens-
verhaal van de Javaanse Alima vertelt. Een verhaal 
dat symbool staat voor de baboes als beroepsgroep. 
Ze waren de spil van het Nederlandse familieleven in 
voormalig Nederlands-Indië, maar behoorden nooit 
echt tot die familie. 

t/m di 3 mrt

For Sama  1 OSCAR NOMINATIE

Waad al-Kateab, Edward Watts | Syrië | 2019 | 100 min. 
 
Terwijl hun stad Aleppo wordt gebombardeerd, trouwen 
de jonge arts Hamza Al-Khateab en de jonge journaliste 
Waad al-Kateab en krijgen ze een prachtige dochter: 
Sama. Maar wat nu? Vluchten om de veiligheid van 
Sama te waarborgen of blijven en het verzet helpen? 
Persoonlijke, hartverscheurende documentaire.

t/m wo 1 apr
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1917 
Sam Mendes | Engeland | 2019 | 119 min. 
 
Op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog krijgen 
twee jonge Britse soldaten 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 modderige loopgraven.

t/m wo 11 mrt

Les Misèrables
Ladj Ly| Frankrijk | 2020 | 105 min.

Dit is niet de musical. Maar de film speelt zich wel af in 
dezelfde wijk waar Victor Hugo zijn bekende roman uit 
1862 schreef. Regisseur Ladj Ly voert ons in volle vaart 
mee door de Parijse buitenwijk Montfermeil, waar anno 
2020 criminele bendes de sfeer van de buurt bepalen. 
Aan het kleine politieteam (drie man sterk) de taak om 
de orde enigszins te bewaren. Maar de wetsdienaren 
worden in het nauw gedreven wanneer een bendelid 
met een drone een van hun zoekacties registreert. 
De aanzet voor hoogoplopende raciale spanningen. 

do 12 mrt t/m wo 1 apr

Internationale Vrouwendag 2020 

Who run the world? Precies. En zoals ieder jaar staat 
de vrouw bij ons op 8 maart iets meer centraal dan 
normaal. Op Internationale Vrouwendag 2020 vertonen 
we twee films die zijn gemaakt door vrouwen en waarin 
vrouwen de hoofdrol spelen. De ietwat verhoogde  
entreeprijs voor de films is inclusief een drankje vooraf.

Woman 
Anastasia Mikova & Yann Arthus-Bertrand | Fr. | 2019 | 107 min. 

Een inspirerend portret van tweeduizend vrouwen uit 
vijftig verschillende landen. Onderwerpen als moeder-
schap, opleiding, huwelijk, economische onafhanke-
lijkheid, seksualiteit, menstruatie en abortus komen 
voorbij. Van de makers van de docu Human uit 2015.

zo 8 mrt | 16.15 uur

Papicha 
Mounia Meddour | Algerije | 2019 | 106 min. 

Dappere cinema uit Algerije. Waarin het leven van 
de achttienjarige studente Nedjima drastisch wordt 
ingeperkt door religieuze opvattingen van mannen. 
Een uitgesproken ode aan vrijheid, waarmee regisseur 
Mounia Meddour wil aantonen dat zelfs gedwongen 
sociale verandering mensen niet per se tot 
vluchten drijft.

zo 8 mrt | 16.00 uur

WINNAAR 3 OSCARS
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A Hidden Life
Terrence Malick | VS, Oostenrijk | 2019 | 174 min. 
 
De Oostenrijkse boer Franz Jägerstätter weigert in de 
Tweede Wereldoorlog om voor de nazi’s te vechten. 
Wanneer hij geconfronteerd wordt met de dreiging van 
executie wegens verraad, is het zijn onwankelbare 
geloof en zijn liefde voor zijn vrouw Fani en de kinderen 
die hem op de been houden. Het is die emotionele 
innerlijke strijd waar regisseur Malick (The Tree of 
Life) zich op focust. Een waargebeurd oorlogsverhaal, 
zonder veldslagen of kanongebulder. 

vr 28 feb t/m wo 18 mrt

Le Grand Bain 
Gilles Lellouche | FR | 2018 | 122 min.

We doen ‘em nog één keer, deze feelgoodfilm van
jewelste. Acht mannen van diverse pluimage beslui-
ten een team te vormen dat zich bekwaamt in het 
synchroon-zwemmen. Ze overwinnen hun schaamte 
en krijgen genoeg zelfvertrouwen om uit te komen 
op het WK. Met veel wilskracht storten ze zich in het 
avontuur, dat hen het zelfvertrouwen en het plezier in 
het leven teruggeeft. Le Grand Bain (bijnaam The Pool 
Monty) was met bijna vijf miljoen bezoekers in Frankrijk 
een grote filmhit. Op de soundtrack o.a. Tears for Fears 
en Blondie.

di 10 mrt | 20.00 uur

In het kader van de autismeweek van 28 maart tot en 
met 4 april, focussen we ons deze maand al iets meer 
op autisme. Dat doen we in de zalen van ons Filmhuis 
met de films Mind my Mind en Hors normes. En in de 
Centrale Hal van Ligne met de foto-expositie Tussen 
Spanning & Structuur van Ine Bierings.

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 optimis-
tische verbeelding van een leven met autisme. 

t/m zo 22 mrt

Hors normes 
Olivier Nakache en Éric Toledano | Frankrijk | 2019 | 114 min.  
Kijkwijzer: 12, schelden, spanning 
 
Van de makers van Intouchables en C’ est la Vie! Deze 
film verbeeldt het bijzondere waargebeurde 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. 
 
vr 13 mrt t/m za 28 mrt
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Mijn Rembrandt
Oeke Hoogendijk | Nederland | 2019 | 97 min. 

In Mijn Rembrandt onderzoekt Oeke Hoogendijk 
(Het Nieuwe Rijksmuseum) waarom het werk van 
de Nederlandse meester mensen zo diep raakt. 
Fascinerend in de documentaire is de verhaallijn van 
de aristocratische kunsthandelaar Jan Six die niet één, 
maar twee ‘nieuwe’ schilderijen van Rembrandt op het 
spoor lijkt te zijn. Deze zenuwslopende ontdekkingsreis 
maakte zijn grootste jongensdroom waar en werd 
wereldnieuws. Maar niet alleen in positieve zin.

do 5 t/m zo 29 mrt 1

Cineast in Focus Kantemir Balagov
In maart en april zetten we cineast Kantemir Balagov in 
de schijnwerpers. Een enorm regietalent van nog geen 
dertig jaar oud. Zijn overdonderende debuut Tesnota 
werd in 2017 door de internationale filmpers uitge-
roepen tot beste film in de Un Certain Regard sectie 
van het filmfestival van Cannes en zijn nieuwste film 
Beanpole viel diezelfde eer ten deel in 2019. Ga naar 
onze website voor een uitgebreidere beschrijving van 
deze indrukwekkende films.

Tesnota
Kantemir Balagov | Rusland | 2017 | 118 min.  

1998. Een Joodse familie in het Russische Naltsjik - 
op de uitlopers van de Kaukasus - dreigt verscheurd 
te raken als zoon David en zijn verloofde Lea gekidnapt 
worden. Balagov richt zich niet op de mechanismes 
van de kidnapping, maar op de emotionele tol die de 
familie ervoor betaalt en in het bijzonder op dochter 
Ilana die zichzelf probeert los te vechten uit de 
traditionele familiestructuur. 

do 19 t/m zo 29 mrt

Beanpole
Kantemir Balagov | Rusland | 2019 | 130 min.  

Tussen de wrakstukken van naoorlogs Leningrad 
zoeken de twee jonge vrouwen Iya en Masha naar 
een nieuwe invulling van hun nu weer ‘vrije’ leven. 
De twee vrouwen hebben een gecompliceerde relatie 
en proberen elk op hun eigen manier te overleven. 
De horror aan het front heeft diepe littekens in hun ziel 
gekerfd. Een dramatische gebeurtenis voert de druk 
op hun relatie nog verder op.

te zien in april

Little Women
Greta Gerwig | VS | 2019 | 135 min.  

De vier jonge zussen van het gezin March zijn allen 
vastberaden om hun leven op hun eigen manier te 
leven en hun dromen na te streven. Kunstenaarschap, 
altruïsme, ambitie en emancipatie spelen een belang-
rijke rol. Door deze thema’s uit te vergroten slaagt Greta 
Gerwig erin een moderne, intelligente verfilming van 
Louisa May Alcott’s roman (1838) te maken. Met een 
all-star cast waaronder Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Timothée Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep en ‘rising 
stars’ Florence Pugh en Eliza Scanlen.

vanaf 19 mrt

WINNAAR 1 OSCAR
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Royal Opera House London
Dit theaterseizoen zit je goed in ons Filmhuis 
voor opera en ballet op het hoogste niveau 
vanuit Londen. 

Ballet: De Cellist / Dances At A Gathering
Deze middag begint met De Cellist. Een prachtig ballet 
geïnspireerd op het gedenkwaardige leven en de illus-
tere carrière van de celliste Jacqueline du Pré. Dances 
At A Gathering van Jerome Robbins vormt het tweede 
onderdeel van het programma. Een meesterwerk van 
subtiliteit en vernuft op muziek van Chopin.

zo 1 mrt | 14.30 uur 

Opera: Fidelio
Beethovens enige opera is een meesterwerk, een 
bemoedigend verhaal over risico en triomf. De nieuwe 
enscenering van Tobias Kratzer tilt de donkere realiteit 
van de terreur ten tijde van de Franse Revolutie naar 
onze huidige tijd en belicht zo de inspirerende bood-
schap van de medemenselijkheid van Fidelio.

zo 22 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.

Ernest & Célestine - Winterpret
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. 

zo 1 mrt | 13.00 uur

Paradise Drifters
Mees Peijnenburg | Nederland | 2020 | 85 min.  

Derde editie van de zgn. Nederlandse Filmnacht. Waarin 
nieuwe Nederlandse films van jonge makers extra 
onder de aandacht worden gebracht. Deze keer 
Paradise Drifters van Mees Peijnenburg. Een portret 
van drie jongvolwassenen die hun uitzichtloze situatie 
achter zich laten en naar Zuid- Europa reizen. Wat 
begint als een reis die moet leiden naar geld en nieuwe 
kansen, blijkt een overlevingstocht op zoek naar 
verbinding en geborgenheid. 

vr 20 mrt | 20.30 uur

Viceroy’s House 
Gurinder Chadha| Engeland | 2017 | 106 min.  

Eenmalige vertoning die we organiseren in samen-
werking met SAWED Support. SAWED Support is een 
stichting die vanuit Nederland de Indiase stichting 
SAWED Trust ondersteunt (support). SAWED Trust zet 
zich in voor de duurzame ontwikkeling van de aller-
armsten kinderen en vrouwen in het zuiden van India. 
Een deel van de verhoogde entreeprijs (10 euro) van 
deze filmvertoning gaat naar de stichting, die na afloop 
van de film een Indiaas hapje aanbiedt. Check onze 
website voor info over deze film.

zo 15 mrt | 14.30 uur
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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

Richard Says Goodbye
Wayne Roberts | VS | 2018 I 91 min.
 
Richard (Johnny Depp) is professor aan de universiteit. 
Wanneer hij hoort dat hij terminaal ziek is, besluit hij 
dit niet te delen, maar in zijn hoofd gaat er een knop 
om: hij zal vanaf nu optimaal genieten van de rest van 
zijn leven. Dit leidt tot ontroerende, bizarre maar ook 
roekeloze situaties met zijn vrouw. Vertoning in samen-
werking met het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke 
Mijnstreek. Na afloop van de film is er gelegenheid tot 
informeel napraten in de foyer onder het genot van 
een door het Netwerk aangeboden hapje en drankje.

wo 25 mrt | 20.00 uur

Filmcolleges Jan Salden
Jan Salden is vanaf 1 april weer bij ons terug met een 
nieuwe zesdelige reeks filmcolleges. Ditmaal duikt 
Jan in de diverse andere kunstvormen die in films zijn 
te ontdekken. Denk aan schilderkunst, bouwkunst 
(architectuur), schrijvende kunst en muziek. In het 
eerste college behandelt Jan de schilderkunst. Kijk 
op onze website voor een uitgebreide beschrijvingen 
per college. De kosten bedragen 65 euro voor een 
passe-partout. Voor een los college betaal je 12 euro. 

wo 1 apr | 19.30 uur
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1917 20.00 16.15 19.17 16.00 16.00* 19.17 20.00

Marianne & Leonard: 
Words of Love 20.15 16.00 19.15 14.00

Honeyland 16.00* 19.00  20.15

Ze noemen me  
Baboe 16.15* 18.45 20.15

For Sama 19.00 16.15 18.45 16.15 14.00 19.00 16.00 19.00 16.15

Mind my Mind 19.15 13.30 19.00 19.15 19.00 13.30 13.30

A Hidden Life 20.00 20.30 14.00 15.00* 20.00 20.30 19.30

Parasite 21.00 20.45 19.30 20.00 21.00 21.00 19.30 16.00 20.00 20.45 19.15

Ernest & Célestine
Winterpret

13.00

The Royal Opera 
House London

14.30 14.30

SG Maastricht 20.00

Dark Waters 20.00 20.45 20.00 16.00* 21.00 20.00

Mijn Rembrandt 20.15 19.00 14.15 20.15 16.15* 18.45 16.45 16.15 18.45 18.45 14.00 19.45 18.45 14.00 14.00

Papicha 16.00

Woman 16.15

Le Grand Bain 20.00

Les Misèrables 20.15 19.00 19.30 16.00 16.15* 21.00 19.30 20.15 20.15 16.00 19.30 16.00

Hors normes 20.45 16.00 20.30 16.00 16.15* 21.00

Viceroy's House 14.30

Little Women 20.00 16.00* 20.30 19.15 16.00 20.00 20.30 20.00 19.15 20.00

Tesnota 20.15 19.30 16.00* 18.45 16.00

Paradise Drifters 20.45

Richard Says 
Goodbye 20.00

Filmcollege 
Jan Salden 19.30

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

The Cellist Fidelio

biodiversiteit


