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Hope Gap
William Nicholson | Engeland | 2019 | 101 min. 
 
Grace (Annette Bening) en Edward (Bill Nighy) wonen 
in een klein dorp bij de klif van Hope Gap in Zuid-
Engeland en zijn 29 jaar getrouwd. Als hun zoon Jamie 
(Josh O’Conner) een weekend komt logeren vertelt zijn 
vader hem dat hij van plan is om nog dezelfde dag zijn 
moeder te verlaten. Het eens zo hechte gezin wordt 
nu geconfronteerd met een nieuwe situatie waarin 
emoties als ongeloof, woede, onmacht maar ook hoop 
elkaar kruisen.

do 1 t/m zo 18 okt

On the Rocks
Sofia Coppola | VS | 2020 | 96 min. 
 
Zeventien jaar na Lost in Translation werken Sofia 
Coppola en Bill Murray weer samen. On the Rocks is 
een komedie over generatieverschillen en hoe wij 
relaties vanuit een heel andere hoek bekijken dan onze 
ouders. Een lachwekkende viering van de complicaties 
die moderne families binden. Actrice Rashida Jones, 
dochter van muzieklegende Quincy Jones, speelt 
Murrays dochter die aan haar vader (Murray dus) hulp 
vraagt wanneer ze het vermoeden heeft dat haar man 
vreemdgaat. Wat volgt is een uitbundige filmische 
liefdesbrief aan New York.

do 8 t/m vr 30 okt

Été 85
François Ozon | Frankrijk | 2019 | 100 min. 

Normandië, ‘85. De zomervakantie is net van start 
gegaan als de 16-jarige Alexis na het kapseizen van zijn 
zeilbootje wordt gered door David. Het is de start van 
een bijzondere vriendschap. David is een droom van 
een vriend en de jongens hebben samen de tijd van 
hun leven. Maar zal de droom langer duren dan deze 
zomer? Een typische Ozon-film begeleid met muziek 
van Bananarama, The Cure, RAF en Rod Stewart.

vr 2 t/m wo 21 okt

Yakari - Het Grote Avontuur
Xavier Giacometti, Toby Genkel | België | 2020 | 84 min. 
 
Yakari is een verrassende animatiefilm voor jong en 
oud. De film toont het spectaculaire avontuur van de 
kleine Sioux indiaan Yakari en zijn vriendschap met 
Kleine Bliksem, een supersnelle mustang. Yakari - 
Het Grote Avontuur is gebaseerd op de beroemde strip-
boeken, bedacht door Job en Derib, die voor het eerst 
in 1969 in Zwitserland verschenen. Sinds 1973 worden 
de strips ook in het Nederlands vertaald.

zo 11 t/m zo 25 okt 
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Blaze 
+ videointroductie JB Meijers
Ethan Hawke | VS | 2018 | 128 min. 
 
Op zaterdag 17 oktober is de Nederlandse blues-
muzikant JB Meijers te zien in Poppodium Volt met de 
reprise van zijn voorstelling Deltaboy. Het grote publiek 
leerde JB kennen als lid van The Common Linnets en 
De Dijk. Hij speelde en produceerde jarenlang met 
bands als Acda en De Munnik, Go Back To The Zoo, 
Frank Boeijen, Bløf en Solomon Burke. JB Meijers zal 
middels een videoboodschap deze film introduceren. 
Meijers is namelijk groot bewonderaar van Blaze Foley.

De kleurrijke singer-songwriter Blaze Foley was een 
sleutelfiguur in de Texas Outlaw muziekbeweging van 
de jaren ’70 en ‘80. Hij overleed te jong als onbeken-
de muzikant, maar niet zonder country artiesten als 
Willie Nelson en Merle Haggard te hebben geïnspireerd. 
De film volgt de zanger in verschillende fases van zijn 
leven: zijn relatie met Sybil Rosen, de impact van zijn 
nummers en zijn tragische overlijden op 39-jarige leef-
tijd. Een liefdevol eerbetoon van regisseur Ethan Hawke 
aan een haast vergeten countryheld.

vr 9 en zo 11 okt

Deux
Filippo Meneghetti | Frankrijk | 2019 | 95 min. 
 
De gepensioneerde buurvrouwen Madeleine en Nina 
zijn al tientallen jaren elkaars grote liefde, maar niemand 
die dat weet. De twee leven in compleet verschillende 
werelden: die van een zorgzame moeder en oma en 
die van een vrijzinnige onafhankelijke vrouw. Als ze op 
het punt staan de relatie bekend te maken, zorgt een 
dramatisch gebeurtenis ervoor dat ze onbereikbaar 
voor elkaar worden. 

t/m vr 16 okt

I am Greta
Nathan Grossman | Zweden | 2020 | 98 min. 

I Am Greta is een zeer persoonlijke en intieme docu-
mentaire over de Zweedse activist Greta Thunberg. 
Dankzij unieke toegang tot haar leven, zie je het verhaal 
achter de bekende nieuwsfeiten. Een indrukwekkend 
en buitengewoon verhaal waar volharding, tragiek, 
levensgeluk en inspiratie op een unieke manier samen-
komen. Filmmaker Nathan Grossman volgt haar tijdens 
ontmoetingen met wereldleiders, protestbijeenkomsten 
en thuis bij haar familie.

vanaf 17 okt
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The Painted Bird
Václav Marhoul | Tsjechië | 2019 | 169 min. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog verblijft een joodse 
jongen bij zijn pleegmoeder in Oost-Europa. Als zij  
komt te overlijden, moet hij het alleen zien te redden.  
Geteisterd door honger en kou trekt het kind  
mishandeld en weggejaagd door de primitieve  
bevolking van dorp tot dorp. Tegen het einde van de 
oorlog hebben de zware jaren hun sporen op de  
jongen achtergelaten en is hij voorgoed veranderd. 
Naar de geprezen bestseller van Jerzy Kosiński.

The Painted Bird is zeker geen lichte kost, maar wel 
hele mooie. Ondanks de gruwelijkheden die je (steeds 
nèt niet) voorgeschoteld krijgt is hij filmisch prachtig 
gemaakt en bieden de (op 35mm zwart/wit film en in 
Cinemascope formaat gedraaide) beelden een goed 
tegenwicht. Het thema, verstoten worden als je afwijkt 
van de norm, wordt onontkoombaar in beeld gebracht. 

Volgens regisseur Václav Marhoul is The Painted Bird 
geen oorlogsfilm en geen Holocaustfilm, maar een 
tijdloos en universeel verhaal over de worsteling tussen 
donker en licht, tussen goed en kwaad, tussen geloof 
en religie. Volgens hem laat de film dat ook zien en 
geeft de film vooral uitzicht op hoop. Hij wist Stellan 
Skarsgård, Harvey Keitel, Udo Kier en Barry Pepper te 
strikken voor de bijrollen. De hoofdrol van De Jongen 
wordt gespeeld door Petr Kotlár, die een indrukwekken-
de prestatie levert. 

vanaf 15 okt

The Souvenir
Joanna Hogg | Engeland | 2019 | 120 min.
 
De verlegen maar ambitieuze filmstudente Julie (Tilda 
Swintons dochter Honor Swinton Byrne) begint net 
haar stem als kunstenaar te vinden als ze een 
turbulente relatie aangaat met een charismatische en 
erudiete dandy. Ze distantieert zich van haar familie 
en vrienden en duikt dieper in een intense relatie die 
gevaarlijk dicht bij zelfdestructie komt. De film werd in 
het Britse filmtijdschrift Sight & Sound uitgeroepen tot 
de beste film van 2019.

za 10 okt t/m zo 1 nov

Buiten is het Feest
Jelle Nesna | Nederland | 2020 | 95 min. 
 
De succesvolle zangeres Sonne neemt haar nichtje
in huis na de onverwachte dood van haar zus. Als de 
biologische vader de voogdij opeist, wordt Sonne voor 
het eerst van haar leven gedwongen naar buiten te 
treden over haar traumatische verleden. Pas als ze 
haar zwijgen doorbreekt, kan ze haar nichtje redden. 
Verfilming van de roman van Arthur Japin, gebaseerd 
op het leven van Karin Bloemen.

vanaf 22 okt
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Öndög
Quan’an Wang | Mongolië | 2019 | 100 min.

Met zijn betoverende landschapsfotografie van de 
Mongoolse steppe, zijn etnografische details en zijn 
memorabele no-nonsense heldin, is Öndög onweer-
staanbaar en verrassend. Tot aan het excentrieke
gebruik van het liedje ‘Love Me Tender’ van Elvis 
Presley toe. De film is van een eenvoud die nog 
slechts zelden te bewonderen valt. De beelden laten 
een diepe indruk achter en vertellen een verhaal dat 
cinematografisch onuitwisbaar is. 

vr 2 t/m wo 14 okt

Corpus Christi
Jan Komasa | Polen | 2019 | 116 min. 

De twintigjarige jeugddelinquent Daniel droomt ervan 
om priester te worden. Vanwege zijn strafblad maakt 
hij alleen geen schijn van kans. Zijn leven krijgt echter 
een onverwachte draai als hij tijdens werkverlof in een 
dorpskapel wordt aangezien voor een jonge priester. 
De lokale gemeenschap kan hem goed gebruiken en 
Daniel besluit in zijn rol te blijven om het dorp te helpen 
met een onverwerkt trauma. Corpus Christi werd dit 
jaar genomineerd voor een Oscar en was één van de 
publieksfavorieten op het Filmfestival van Rotterdam.

vanaf 29 okt

Royal Opera House London 
Hoewel er geen echte uitvoeringen zijn in het Royal 
Opera House in Londen bieden we je met deze encores 
toch de kans om opera en ballet op het hoogste niveau 
te beleven. De perfecte beeld- en geluidkwaliteit maken 
de passie en de emoties van de performances invoel-
baar en plaatsen je ‘front row’ in de grote zaal van het 
Royal Opera House. 

The Royal Ballet - Giselle (Encore)
Peter Wright| Engeland | 2016 | 135 min. 

Een van de grootste romantische balletten. Een verhaal 
over verraad, bovennatuurlijke krachten en liefde die 
verder gaat dan de dood. 

do 22 okt | 19.30 uur

De andere uitvoeringen en datums zijn als volgt:
Manon Lescaut - do 5 nov | 19.30 uur
Macbeth - do 3 dec | 19.30 uur
The Nutcracker - do 17 dec | 19.30 uur

Idiot Prayer
Nick Cave alone at Alexandra Palace
Engeland | 2020 | 100 min. 

Nick Cave solo, alleen op zijn vleugel, in het verlaten 
maar daardoor nog sprookjesachtiger Alexandra  
Palace in Londen. De setlist varieert van vroege Bad 
Seeds en Grinderman nummers tot werk van het meest 
recente Nick Cave & the Bad Seeds album Ghosteen. 
Unieke akoestische uitvoeringen van liedjes als Into  
My Arms, The Mercy Seat, Higgs Boson Blues en Girl  
in Amber, in de stille grandeur van het Alexandra  
Palace. Met camerawerk van Robbie Ryan  
(The Favourite, Marriage Story, American Honey).

vr 6 nov | 20.00 uur
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MAAND VAN DE 
GESCHIEDENIS
Oktober is traditioneel de Maand van de Geschiedenis. 
De Domijnen organiseert deze maand diverse 
activiteiten die inspelen op het thema van dit jaar: 
Oost/West. Ook in ons Filmhuis.
.

Lezing ‘Niet van hier’ /
Filmvertoning Zwarte Limburgers
120 min.

Naar schatting zijn in Nederland na de Tweede Wereld-
oorlog zo’n 8.000 bevrijdingskinderen geboren. Onge-
veer 70 van hen groeiden met een donkere huidskleur 
op in een nagenoeg volledig wit, katholiek Limburg. 

De acceptatie van deze ‘kinderen van zwarte bevrij-
ders’ verliep niet soepel. Kelly Krijntjes gaat in de lezing 
in op de verhalen van deze kinderen en de nagenoeg 
onbekende deelname van Afro-Amerikaanse soldaten 
aan de bevrijding van Europa. Krijntjes is Erfgoed-
consultent bij het LGOG. Samen met Mieke Kirkels, de 
schrijfster van het boek ‘Kinderen van zwarte bevrij-
ders’, werkte Krijntjes aan de website BlackLiberators.nl.

De lezing wordt gevolgd door de vertoning van de 
documentaire Zwarte Limburgers van de Sittardse film-
maker Hans Heijnen. Een documentaire van 48 minuten 
over vijf bevrijdingskinderen in Limburg waarvan 
de vader een Afro-Amerikaanse soldaat was. 

zo 25 okt | 10.30 uur (8 euro)

Maaltijd van de geschiedenis
De Maaltijd van de Geschiedenis wordt jaarlijks 
georganiseerd in samenwerking met de Federatie 
Historie Sittard-Geleen-Born. Drie korte lezingen 
worden gehouden rondom het thema Oost/West, 
waarna een eenvoudige maar voedzame maaltijd wordt 
geserveerd. De lezingen worden gehouden door Peter 
Schulpen (handel), Kitty Jansen (eten) en Peer Boselie 
(bedevaart) van Erfgoedcentrum De Domijnen. Tickets 
kunnen t/m 22 oktober via onze website worden 
gekocht. Kijk daar voor meer info over de lezingen. 

di 27 okt | 17.15 uur (15 euro)
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19.35

Été 85
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Deux
20.05
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19.45
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Öndög
15.45*
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19.45

On the Rocks
20.05
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20.45
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20.00

18.45
20.45
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20.45
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20.00 

15.45*

Blaze + JB M
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20.00
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The Souvenir
20.00
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19.45
16.00
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The Painted Bird
19.30
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20.00

15.00
19.30

I am
 Greta

18.45
14.20
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18.45

14.00
18.45

18.45
14.00

The Royal Ballet 
London - Giselle

19.30

Buiten is het Feest
20.00

18.45
14.30

+
20.45

 19.35
20.05

16.05*
20.15

19.35

Lezing 'Niet van hier' + 
film

 Zw
arte Lim

burgers
10.30

Corpus Christi
20.45

20.45
19.15

20.00

Lezing + discussie
Fantoom

groei
19.30

Lezingen 
Mode, streekdracht en werkkleding
Kleedgedrag in Limburg 1850 tot 1960 

Conservator van het Erfgoedcentrum van De Domijnen, 
Kitty Jansen, geeft een lezing naar aanleiding van 
eigen onderzoek naar het kleedgedrag in Limburg. 
Iedereen kent het Zeeuws meisje, het Volendams 
vissersechtpaar en de kleurrijke Hindelopers. Het zijn 
allemaal fraai uitgedoste mensen, van wie de afkomst 
meteen aan de kleding te zien is. Minder bekend is dat 
dit ook in Limburg het geval was. En sterker nog, het 
blijkt dat er een opmerkelijk verschil was tussen 
Noord- en Zuid-Limburg. 

zo 11 okt | 11.00 uur (3,50 euro)

Fantoomgroei
waarom we 
steeds harder 
werken voor 
steeds minder

Bedrijven maken al jaren 
steeds meer winst, maar 
werkenden zien dat 
nauwelijks terug in hun 

portemonnee. Zorg, onderwijs en politie zijn ondertus-
sen uitgehold. Hoe kan dat? Waarom accepteren we 
dat? Hendrik Noten, een van de twee schrijvers van 
het populaire boek Fantoomgroei - waarom we steeds 
harder werken voor steeds minder geeft deze avond in 
onze filmzaal een lezing en wakkert een discussie aan 
over de in het boek aangekaarte problematiek. Georga-
niseerd door Bibliotheek De Domijnen i.s.m. Boekhandel 
Krings in Sittard.

di 3 nov | 19:30 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. 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, 
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

CORONAREGELS

Tickets zijn online verkrijgbaar 
(max 2 p.p.) en aan de kassa. Het is 
wel aan te raden om online te kopen 
i.v.m. beperkte plek in de zaal. 

Iemand in je huishouden ziekjes? 
Dan zien we je graag later terug. 

Kom niet eerder dan 20 minuten voor 
aanvang van de film waar je tickets
voor hebt. 

Desinfecteer je handen bij binnenkomst.

Volg de aanwijzingen van onze 
medewerkers op en respecteer die.

Houd 1,5 meter afstand van personen 
die niet bij je huishouden horen. 

Betalen aan de bar kan alleen met 
PIN-pas of smartphone.

Probeer het toiletbezoek te beperken/
vermijden.

Verwacht
Aznavour, le regard de Charles
In 1948 kreeg Charles Aznavour een 16mm filmcame-
ra van Edith Piaf. Het filmmateriaal is zijn persoonlijke 
dagboek. Een paar maanden voor zijn dood, bekeek hij 
het materiaal en besloot er een film van te maken.

Hope
Hope is een eerlijk en gevoelig drama van Maria Sødahl, 
gebaseerd op haar eigen ervaringen. Wat gebeurt 
er met de liefde en een gezin wanneer je nog maar 3 
maanden te leven hebt?

The Singing Club
De feelgood-film van het jaar! The Singing Club is een 
komisch drama van regisseur Peter Cattaneo (The Full 
Monty) over vriendschap, familie en de kracht van 
muziek. Met Kristin Scott Thomas.

20
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Hope Gap 19.45 19.45 19.35 20.05 15.45* 16.20 20.45 19.35

Été 85 20.05 20.05 19.15 19.45 16.05* 19.15 20.15 20.00

Deux 20.05 16.05* 19.45 16.05 18.45 14.20 20.00 16.05*

Öndög 15.45* 15.45 19.45 18.45 19.45

On the Rocks 20.05 20.45 20.45 19.35 20.00 18.45 20.45 16.00 20.45 19.15 20.00 15.45*

Blaze + JB Meijers 20.00 16.00

The Souvenir 20.00 15.45* 19.15 20.00 16.00 19.45 16.00

Yakari - Het Grote 
Avontuur 14.00 14.00 14.00 14.00 11.00

The Painted Bird 19.30 20.00 15.30 19.30 15.30* 20.00 15.00 19.30 20.00 15.00 19.30

I am Greta 18.45 14.20 16.00* 18.45 14.00 18.45 18.45 14.00

The Royal Ballet 
London - Giselle 19.30

Buiten is het Feest 20.00 18.45
14.30

+
20.45

 19.35 20.05 16.05* 20.15 19.35

Lezing 'Niet van hier' + 
film Zwarte Limburgers 10.30

Corpus Christi 20.45 20.45 19.15 20.00

Lezing + discussie
Fantoomgroei 19.30

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


