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Hope



Buladó
Eché Janga | Nederland | 2020 | 86 min. 

De elfjarige Kenza woont samen met haar vader 
Ouira en opa Weljo in de binnenlanden van Curaçao. 
Wanneer de relatie tussen Ouira en Weljo steeds verder 
op de spits gedreven wordt, zoekt de eigenzinnige 
Kenza vastberaden naar haar eigen weg tussen de 
twee uitersten. Ze stelt zich steeds meer open voor de 
mystieke en geruststellende tradities van haar opa. 
Winnaar het Gouden Kalf voor Beste Film 2020 en de 
Nederlandse inzending voor de Oscars 2021.

do 19 nov t/m wo 2 dec

Hope
Maria Sødahl | Noorwegen | 2019 | 126 min. 
 
Vlak voor Kerst krijgen Anja en Tomas (Stellan 
Skarsgård) nieuws dat inslaat als een bom: Anja heeft 
een hersentumor en niet lang meer te leven. In de tijd 
die volgt wordt de relatie tussen Anja en Tomas en hun 
zes kinderen hevig op de proef gesteld. Klinkt als een 
pittige film in deze tijd, maar niets is minder waar. Maria 
Sødahls autobiografische film is een ode aan het leven. 
Kijk ook naar de titel van de film, spot-on in deze tijd. 
Hope voegt zich bij een reeks Noorse, of Scandinavi-
sche, films die groot menselijk drama omzichtig 
behandelen.

vr 20 nov t/m wo 23 dec

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

Daniel droomt ervan om priester te worden. Vanwege 
zijn strafblad maakt hij alleen geen schijn van kans. 
Maar als hij tijdens werkverlof in een dorpskapel wordt 
aangezien voor een jonge priester, besluit Daniel in zijn 
rol te blijven om het dorp te helpen met een onverwerkt 
trauma. Corpus Christi werd genomineerd voor een 
Oscar en was dit jaar één van de publieksfavorieten op 
het Filmfestival van Rotterdam.

zo 22 nov t/m wo 9 dec

Verwacht: Wolfwalkers
Tomm Moore, Ross Stewart | Ierland | 2020 | 100 min. 

Een bijzonder spannend en adembenemend mooi 
avontuur, vol van magie, Keltische mythes, vriend-
schap en liefde voor de natuur, die zowel kinderen als 
volwassenen zal betoveren. De film wordt gezien als dé 
grote kanshebber voor de Oscar voor Beste Animatie-
film in 2021. Het zou een terechte bekroning zijn voor 
regisseur Tomm Moore die eerder al met het prachtige 
Song of the Sea en The Secret of Kells zijn vakman-
schap liet zien.

Te zien vanaf 10 december in de Nederlandse en 
originele versie! De Nederlandse versie 
is geschikt vanaf 7 jaar.
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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. 

vr 27 nov | 20.00 uur

Just 6.5
Saeed Roustaee | Iran | 2019 | 135 min. 
 
Just 6.5 is een zinderende politiefilm over de jacht van 
de Iraanse narcoticabrigade op een drugsbaron, maar 
ook een wrange bespiegeling op het onvermogen 
om drugsgebruik uit te bannen. De titel van deze film 
verwijst naar het aantal drugsverslaafden – 6,5 miljoen 
– dat Iran zou hebben. Just 6.5 combineert de actie 
van een Hollywood-thriller met een inkijk in het Iraanse 
rechtssysteem. In het thuisland werd het een van de 
meest succesvolle binnenlandse films in de bioscoop-
geschiedenis.

vr 4 t/m wo 23 dec

The Singing Club
Peter Cattaneo | Engeland | 2019 | 110 min. 

Feelgoodfilm van Peter Cattaneo (The Full Monty) 
over een groep vrouwen die – terwijl hun mannen in 
Afghanistan vechten – troost, humor en kameraad-
schap vinden in een zangkoor. Met hartstochtelijk 
gezongen pophits weten officiersvrouw Kate (Kristin 
Scott Thomas) en de andere koorleden hun onderlinge 
verschillen te overwinnen en krijgen ze tot hun grote 
verrassing de kans om het optreden van hun leven 
te geven. 

vr 20 nov t/m wo 30 dec

The Nest
Sean Durkin | VS | 2020 | 107 min.
 
De ambitieuze Rory (Jude Law) verhuist met zijn vrouw 
(Carrie Coon) en kinderen van een veilige Amerikaan-
se buitenwijk naar een onbetaalbaar landhuis in het 
conservatieve Engeland van de jaren 80. Terwijl Rory 
zich verliest in zijn werk, heeft Carrie problemen om 
zich aan te passen aan haar nieuwe omgeving. Hier-
door raken ze steeds verder van elkaar vervreemd en 
dreigt het ogenschijnlijk perfecte gezin uit elkaar te 
vallen. Beklemmend familiedrama van de Canadese 
filmbelofte Sean Durkin. Arcade Fire-muzikant Richard 
Reed Parry tekent voor de filmscore. 
 
vr 20 nov t/m wo 2 dec
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Kajillionaire
Miranda July | VS | 2020 | 105 min.
 
Zwendelaars Theresa (Debra Winger) en Robert 
(Richard Jenkins) hebben 26 jaar lang hun enige 
dochter, Old Dolio (Evan Rachel Wood, Westworld), 
getraind om te stelen en mensen op te lichten. Tijdens 
een wanhopige en haastig bedachte list overtuigen ze 
een vreemdeling (Gina Rodriguez, Jane the Virgin) om 
mee te doen aan hun volgende klus. Ze hadden niet 
verwacht dat hierdoor hun hele leven drastisch zou 
veranderen. Bijzonder originele film van Miranda July.

do 19 t/m vr 27 nov

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

Rauw en hoopgevend speelfilmdebuut van de 
Nederlandse regisseur Mees Peijnenburg, waarin drie 
thuisloze jongeren tijdens hun reis naar Zuid-Europa 
proberen hun verleden van zich af te schudden. 
Ondanks de verschillende problemen waar ze 
individueel mee kampen, vinden ze tijdens deze reis 
onverwacht vertrouwen en geborgenheid bij elkaar; 
iets waar ze hun hele leven al naar op zoek zijn. Maar 
aan het echte leven valt moeilijk te ontsnappen en alles 
loopt anders dan verwacht.

za 28 nov & za 5 dec | 20.20 uur

Buiten is het Feest
Jelle Nesna | Nederland | 2020 | 95 min. 

Zangeres Sonne neemt haar nichtje in huis na de 
dood van haar zus. Als de biologische vader de voog-
dij opeist, wordt Sonne voor het eerst van haar leven 
gedwongen naar buiten te treden over haar trauma-
tische verleden. Verfilming van de roman van Arthur 
Japin, gebaseerd op het leven van Karin Bloemen.

zo 22 nov | 15.45 uur

De Vogelwachter
Threes Anna | Nederland | 2020 | 89 min.
 
De vogelwachter (Freek de Jonge) woont al bijna een 
halve eeuw moederziel alleen en zielsgelukkig op 
een afgelegen eiland. Op een dag krijgt hij bericht dat 
zijn wachtpost wordt opgeheven. Aan zijn gelukkige 
bestaan in en met de natuur komt abrupt een einde. 
Hij weigert echter te gaan en trekt op geheel eigen 
wijze ten strijde. Veel wordt er niet gezegd in De Vogel-
wachter, de film leunt vooral op de prachtige beelden 
die werden geschoten in natuurpark De Slufter op Texel. 

vr 4 t/m wo 16 dec

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

Persoonlijke en intieme documentaire over 
de Zweedse activist Greta Thunberg. Dankzij unieke 
toegang tot haar leven, zie je het verhaal achter de 
bekende nieuwsfeiten. Een indrukwekkend en buiten-
gewoon verhaal waar volharding, tragiek, levensgeluk 
en inspiratie samenkomen.

zo 22 nov | 13.30 uur
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IDFA EXTENDED
Het grootste documentaire filmfestival ter wereld 
komt naar je toe dit jaar! Onder de naam IDFA Extended 
zie je zes hoogtepunten uit de line-up van het 
Amsterdamse festival in ons Filmhuis. 
Op de zondagen 22 en 29 november en 6 december kun 
je genieten van twee documentaires per middag. 
Alle films zijn Nederlands ondertiteld.

Gunda
Viktor Kosakovskiy | Noorwegen, 
VS | 2020 | 93 min.

In mooi zwart-wit gefilmd en 
met alleen de geluiden van 
zeug Gunda en haar biggen 
in de natuur, stelt regisseur Kosakovskiy op een ogen-
schijnlijk eenvoudige, maar uiterst effectieve manier 
(zo ervaar je bij de eindscène) vragen bij onze omgang 
met (boerderij) dieren. Joaquin Phoenix is groot fan van 
de film.

zo 22 nov | 14.00 uur

The Mole Agent
Maite Alberdi | Chili | 2020 | 
90 min.

Met veel absurdistische 
humor, is The Mole Agent 
een stijlvolle combinatie van 
een klassieke Hollywood detective en een observeren-
de documentaire. Het is een unieke beschouwing van 
eenzaamheid onder ouderen, met hartverwarmende 
personages die je niet snel zullen loslaten.

zo 22 nov | 16.15 uur 
Silence of the Tides
Pieter-Rim de Kroon | Nederland | 
2020 | 103 min.

De tijd glijdt adembenemend 
voorbij in dit filmische hoog-
standje rondom het Wadden-
gebied. Een film die in- en uitademt op het ritme van de 
getijden, over de breekbare relatie tussen mens 
en natuur.

zo 29 nov | 14.00 uur

Bloody Nose, 
Empty Pockets
Bill Ross IV, Turner Ross | VS | 
2020 | 98 min.

Portret van een Amerikaanse 
bar en haar klanten aan de 
rand van het stadscentrum van Las Vegas. Voor veel 
vaste bezoekers is de bar een tweede huiskamer. Maar 
de bar sluit binnenkort voorgoed zijn deuren. De broers 
Bill Ross en Turner Ross leggen in Bloody Nose, Empty 
Pockets het laatste etmaal van deze bijzondere plek vast. 

zo 29 nov | 16.15 uur
 
Notturno
Gianfranco Rosi | Italië | 2020 | 
100 min.

Impressionistisch verslag 
vanuit de grensregio’s van 
Irak, Syrië en Libanon. Regis-
seur Gianfranco Rosi (Fuocoammare) toont de 
ellende en de veerkracht van het dagelijks leven in 
deze regio’s. Het schitterende camerawerk, vaak bij 
avond- of ochtendlicht, vormt de rode draad in zijn 
zoektocht naar menselijkheid.

zo 6 dec | 14.00 uur

Songs of Repression
Marianne Hougen-Moraga, 
Estephan Wagner | Denemarken | 
2020 | 89 min.

Portret van de idyllische Duit-
se kolonie, Colonia Dignidad 
aan de voet van het Andesgebergte in Chili. 
Opgericht in 1961 door de Duitse prediker Paul 
Schaefer. Een prachtige plek, met een afschuwelijk 
verleden. Songs of Repression onderzoekt hoe de 
huidige bewoners omgaan met de verschrikkingen 
van de vorige decennia. 

zo 6 dec | 16.15 uur
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14.00
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16.15

Corpus Christi
19.15

19.45
EC

15.45
19.15

15.45*
16.05

19.45
Idiot Prayer - 
Nick Cave alone at Alexandra Palace

20.00

Paradise Drifters
20.20 

EC
20.20

IDFA Extended: Silence of the Tides
14.00

IDFA Extended: 
Bloody Nose, Em

pty Pockets
16.15

Lezing M
askers en m

ondkapjes 
in film

 - Jan Salden
14.30

The Royal Opera - M
acbeth

19.30

De Vogelw
achter

16.05*
13.30

20.05

Just 6.5
20.00

19.15
15.45

Kijk Ons | Kom
 Hier Dat Ik U Kus

20.30

IDFA Extended: Notturno
14.00

IDFA Extended: Songs of Repression
16.15

Petrus & Paulus
14.00

14.00

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. 

The Royal Opera 
Macbeth (Encore)
Phyllida Lloyd | Engeland | 2018 | 200 min.

Regisseur Phyllida Llyod schildert de kinderloosheid 
van de Macbeth’s af als het duistere verdriet 
dat schuilgaat achter hun vreselijke daden. 
De productie van The Royal Opera maakt gebruik 
van Verdi’s versie uit 1865 in Parijs.

do 3 dec | 19.30 uur

Volgende keer: 
De Notenkraker | do 17 dec | 19.30 uur

A Broad Horizon Expat Cinema
Van woensdag 25 t/m zondag 29 november vertonen 
we enkele films voor de expats in onze regio. Dat 
betekent Engels ondertiteld en/of gesproken. Ken je 
expats? Stuur ze die week onze kant op! En voor jezelf: 
sommige filmvertoningen zijn die week dus met 
Engelse ondertiteling.

For all of the expats in our region we offer a daily 
screening of an English subtitled film between 
Wednesday, November 25th and Sunday, November 
29th. Your chance to experience a virus-free program 
of great cinema from around the world. For more 
information about the movies, go to our website 
and don’t forget to buy your ticket there. 

Buladó ......................  Wednesday, November 25
Corpus Christi..........  Thursday, November 26
Kajillionaire  .............  Friday, November 27
Paradise Drifters  ....  Saturday, November 28
The Nest ...................  Sunday, November 29

1

Petrus & Paulus
Sander Selen | Limburg | 2020 | 45 min.

Tweelingbroers Pieter en Paul Roberts uit Amstenrade 
hebben zeer uiteenlopende levenskeuzes gemaakt. 
Pauls traditionele schutterswereld en gezin in Limburg 
en de uitbundige drag-scene van Pieter in Amsterdam 
(Patty Pam-Pam) lijken haaks op elkaar te staan, maar 
hun levens vertonen ook veel overeenkomsten.
We vertonen de film in combinatie met de tentoon- 
stelling UniVorm in ons Erfgoedcentrum.  
Curator Kitty Jansen zal een introductie geven op  
de film en op de tentoonstelling. 

Let op! Vertoning in het Erfgoedcentrum aan 
de Kapittelstraat 6 in Sittard. 
do 26 nov & do 3 dec | 14.00 uur

Kom Hier Dat Ik U Kus 
Sabine Lubber Bakker, Niels van Koevorden | NL | 2019 I 100 min.  
  
Op 4 december presenteert Kijk Ons in 27 filmtheaters 
door het hele land de voorpremière van Kom Hier Dat 
Ik U Kus. Inclusief interview met de makers en Griet Op 
de Beeck.

De film gaat over Mona, die al van jongs af aan leert 
te ‘pleasen’ - ook al moet ze daarvoor zelf (te) veel 
incasseren van de mensen om haar heen. Maar als 
ze volwassen is, beseft ze dat ze het heft in eigen 
handen zal moeten nemen om uiteindelijk zelf gelukkig 
te kunnen zijn.
 

vr 4 dec | 20.30 uur 1 4a



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
Opera- en balletvoorstellingen € 22,- 
(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 15 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 kassa kan alleen met 
PIN-pas of smartphone.

Draag een mondkapje in de publieke 
ruimten als je ouder bent dan 13 jaar. 
Als je in de zaal op je plek zit mag het af.

(Mond)maskers en gezichts-
bedekking in films
Filmlezing door Jan Salden
In ons huidige dagelijkse leven zijn we er al redelijk 
aan gewend geraakt (graag of niet): mondkapjes en 
andersoortige mondbedekking als bescherming tegen 
een virus. Reden voor Jan Salden om eens te kijken 
hoe dat in films is. Hoe wordt het (mond)masker filmisch 
ingezet? Om angst te creëren (The Phantom Of The 
Opera, The Silence Of The Lambs) of juist als grap 
(The Mask)? Gaat het filmische gepaard met een genre 
(bijvoorbeeld horror)? Maskers en de mondbedekkingen 
doen inhoudelijk iets met het karakter in de film en met 
de film in zijn geheel. Jan komt deze middag met voor-
beelden en licht ze uiteraard toe.

zo 29 nov | 14.30 uur - € 12,50 entree
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Kajillionaire 19.45 15.45* 19.35 20.20 
EC

Buladó 20.05 16.05 20.05 
EC 16.05* 13.30 20.05

The Singing Club 16.05* 20.00 15.45 16.05 19.35 16.05 20.00 19.35 16.05

I am Greta 13.30

Buiten is het Feest 15.45

Hope 20.00 15.45 19.45 15.45* 20.00 15.45 20.00 15.45 15.45

The Nest 20.20 20.20 16.05 20.05 15.45
EC 19.45

IDFA Extended: Gunda 14.00

IDFA Extended:: The Mole Agent 16.15

Corpus Christi 19.15 19.45
EC 15.45 19.15 15.45* 16.05 19.45

Idiot Prayer - 
Nick Cave alone at Alexandra Palace 20.00

Paradise Drifters 20.20 
EC 20.20

IDFA Extended: Silence of the Tides 14.00
IDFA Extended: 
Bloody Nose, Empty Pockets 16.15
Lezing Maskers en mondkapjes 
in film - Jan Salden

14.30

The Royal Opera - Macbeth 19.30

De Vogelwachter 16.05* 13.30 20.05

Just 6.5 20.00 19.15 15.45

Kijk Ons | Kom Hier Dat Ik U Kus 20.30

IDFA Extended: Notturno 14.00

IDFA Extended: Songs of Repression 16.15

Petrus & Paulus 14.00 14.00

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

Collegezaal

5 dec:
Vandaag 
alle films 

5 euro

Erfgoedcentrum Erfgoedcentrum


