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De spot op 
5 jaar filmhuis 
Sinds 1 januari 2021 werk ik met plezier bij Filmhuis 
De Domijnen. Maar eigenlijk voelt het alsof het pas 
sinds half mei echt begon. Covid-19 heeft de kunsten 
en het cinema-landschap veranderd. Het online 
aanbod heeft een vlucht genomen en films worden 
gelijktijdig uitgebracht met een bioscooprelease. 
Een uitdaging voor de gehele branche. Voor deze 
zomer gaat Cinema met een grote C vaak ons witte 
doek strelen. Het aanbod is tegelijkertijd gigantisch. 
Hoe anders was dat vijf jaar geleden. Het Ligne 
gebouw stond er net en de filmzalen waren nog 
niet in gebruik. Er stonden niet eens stoelen.

Filmhuis De Domijnen viert op 4 & 5 september 2021 
dat we 5 jaar geleden de eerste keer publiek 
ontvingen en de projectoren gestart werden. Vijf jaar 
is een lustrum en in dit Lustrum mag één man niet 
ontbreken: Freek Huijs. Hij was filmprogrammeur van 
2016 tot 31 december 2020. Eind 2020 vond hij na 
4,5 jaar een nieuwe uitdaging dichterbij huis in Venlo, 
in de Nieuwe Scène en droeg het stokje aan mij over 
in Sittard-Geleen. Samen met hem kijk ik in dit 
voorwoord terug op dit lustrum.

Freek werd in het begin in het diepe gegooid. 
Hij kwam van de Filmacademie en de zalen waren 
nog in aanbouw. Samen met Hans de Groot besloot 
hij een mix van kleuren op de stoelen toe te passen. 
Hij genoot ervan om dit filmhuis mee op te bouwen. 
Alles was een uitdaging. Zoals een volledige 
programmering maken. Hij had dit nog nooit voor 
een hele week, laat staan een hele maand gedaan. 
Al doende leerde hij ruimte te laten voor publieks-
favorieten en de parels op het goede moment te 
plaatsen. Freek had direct vanaf het begin een 
ambitie. Een filmhuis met 2 zalen dat goede films kon 
vertonen. En daarmee kwam een enorme drive om 
het net iets beter te willen doen. Een slim filmtheater 
waar mensen een mooie avond moeten krijgen. Het 
meest plezierig vond hij het als de zalen vol zaten. 
Zeker als het een goede film betrof. Work ohne 
Author, Parasite, For Sama. Er was ook de mogelijk-
heid om mee te gaan in premières. Dat was in het 
begin van belang, want daardoor konden er sterke 
titels vertoond worden.

Dat die ambitie van Freek het filmhuis verder heeft 
gebracht moge duidelijk zijn. Hij heeft samen met 
de organisatie en de vrijwilligers een groot publiek 
bereikt. Met Specials, Buitencinema’s, samen-
werkingen en meer. Covid-19 zorgde voor een flinke 
dip. Maar die periode gaf ook nieuwe inzichten en 
kansen. 

Nu 5 jaar later is er terugkijkend een mooi filmhuis 
opgebouwd dat weer verder kan groeien met of 
zonder beperkingen door Covid-19. Want de ambitie 
die deel ik. Ik verheug me op de komende jaren met 
geweldige cinema, verhalen en gesprekken. Om de 
wereld te zien en ook binnen te laten komen. Van 
jong tot oud. Een Film & Huis voor iedereen waar het 
cinema-hart voor film klopt.

Richard Dols, filmprogrammeur



Mijn naam is Courgette  6+
Claude Barras | Frankrijk | 2016 | 66 min. | animatie

Courgette is de bijnaam van een 9-jarige jongen. 
Na de plotselinge dood van zijn moeder wordt 
Courgette opgevangen door politieman Raymond. 
Raymond brengt hem naar zijn nieuwe huis. Het is 
een opvanghuis met andere kinderen van zijn leeftijd 
die niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Het kost 
Courgette moeite zich op zijn gemak te voelen en de 
andere kinderen moeten erg aan hem wennen. Na 
de komst van een nieuw meisje, Camille, begint hij 
zich thuis te voelen. Dankzij Raymond en zijn nieuwe 
vrienden in het huis vindt Courgette liefde en een 
nieuwe familie.

za 4 sep | 11.15 uur
zo 5 sep | 14.45 uur
Speciale lustrumprijs € 7
Kinderen t/m 12 € 5,50

Sorry we missed you
Ken Loach, tweevoudig Gouden Palm winnaar (I, Daniel Blake) 
Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België | 2019 | 100 min. | Drama 

De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over 
een gezin dat zich staande probeert te houden in het 
hedendaagse Engeland. Ricky (Kris Hitchen) en Abby 
(Debbie Honeywood) wonen met hun kinderen, hun 
15-jarige zoon Seb en 11-jarige dochter Liza Jane, in 
Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het 
gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in 
de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw 
verloren en verdient bij met verschillende klussen. 
In een poging hun financiële situatie te verbeteren en 
weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit 

Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot 
postorder bedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de 
slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk 
torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en 
protocollen. Wat een kans op een betere toekomst 
had moeten zijn, hangt als een molensteen om de 
nek van het gezin.

za 4 sep | 15.30 uur
Speciale lustrumprijs € 7
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 Resy Heddema 
Ik houd van arthouse films en koos 5 jaar 
geleden voor vrijwilligerswerk in het Filmhuis. 
Vooral historische films die een verbinding 
leggen met de wereld van vandaag spreken mij 
aan. De film De Oost maakte mij bewust van de 
achtergrond van Nederlanders die hun roots in 
Indonesië hebben. Ik kom ze tegen op straat, 
maar kende hun verhaal niet. De film 
Quo Vadis Aida (val Srebrenica) raakte mij in 
mijn ziel.

Mijn wens is dat er zowel bij publiek als bij de 
vrijwilligersgroep meer diversiteit komt. Aan ons 
filmaanbod ligt het niet, dat is divers genoeg. 
Naast alle ernst valt er ook genoeg te lachen

In het Filmhuis heerst een leuke sfeer. Ik werk 
bij de Kassa/Foyer en als Operateur. Ik zorg dan 
dat de film tijdig start, de zaallichten uitgaan en 
de deur dichtgaat. Met een tablet in je hand kun 
je alles bedienen. Bij hapering van het systeem 
moet je even tegen spanning kunnen, maar wij 
worden goed ingewerkt.

Samen met anderen heb ik een systeem 
ontwikkeld waardoor wij inzicht krijgen in het 
aantal bezoekers. Want daar doe je het 
uiteindelijk toch voor!

Zin in meer film?
dedomijnen.nl/film

JEUGD

‘Film is Magie!’

4tg

2g
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 George Weerts
Als vrijwilliger bij VOLT werd ik vorig jaar 
gevraagd mee te werken bij de buitencinema 
van het filmhuis. Ik ben nu operateur en maak 
daarnaast playlists die zorgen voor de juiste 
timing van de belichting, het sluiten van deuren 
en waarin passende trailers staan, vóór de 
hoofdfilm. Zo hoeft de operateur de voorstelling 
alleen nog maar te starten. Freek (toenmalige 
medewerker bij De Domijnen) heeft mij de kneep-
jes van het vak geleerd. Daardoor blijf ik rustig 
als er onverwachts iets fout gaat.

Ik houd van arthouse films die je aan het 
denken zetten en je raken. Bijvoorbeeld de film 
Le fabuleux destin d’Amélie of films van 
Wes Anderson met humor, absurditeit en 
romantiek.

In het filmhuis voel ik mij thuis, maar ik hoop 
meer jongeren bij publiek en vrijwilligers te zien. 
Ik vraag me af of studenten van de hogeschool 
ons kennen. We zitten uiteindelijk samen in een 
gebouw. Misschien kunnen we een film tonen die 
zij kunnen kiezen?

Door mijn vrijwilligerswerk hoop ik meer mensen 
te betrekken bij mijn liefde voor arthouse films.

Zin in meer film?
dedomijnen.nl/film

PREMIERE

‘Arthouse films zetten 
mij aan het denken’
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Titane
Julia Ducournau | Frankrijk | 2021 | 108 min. | thriller, drama

Alexia (een dappere rol van debutant Agathe 
Rousselle) heeft wat littekens opgelopen in haar 
jeugd. Om precies te zijn een titanium plaat in haar 
hoofd, als herinnering aan een auto-ongeluk. In 
plaats van angst of weerzin hebben auto’s sindsdien 
een enorme aantrekkingskracht op haar. Het metaal 
in haar hoofd windt haar op, maar maakt haar ook 
agressief. Nadat ze zich schuldig heeft gemaakt aan 
een reeks gewelddadige misdaden slaat ze op de 
vlucht en neemt ze de identiteit aan van een al jaren 
vermiste jongen, Adrien. Zijn vader (Vincent Lindon), 
een getroubleerde brandweerman, onthaalt haar 
liefdevol als zijn verloren zoon. Zo stillen deze twee 
eenzame zielen hun honger naar menselijk contact. 
Regisseur Julia Ducournau (Raw) zette het Cannes 
filmfestival op zijn kop door, als tweede vrouw na 
Jane Campion (The Piano), met Titane de Gouden 
Palm voor Beste Film te winnen. 

za 4 sep | 18.00 uur
zo 5 sep | 19.15 uur
Speciale lustrumprijs € 7

The Father
Florian Zeller | Verenigd Koninkrijk | 2020 | 97 min. | drama

The Father is een fascinerend portret van een man 
die zijn grip op de realiteit aan het verliezen is. De 
briljante vertolking van Anthony Hopkins 
(The Silence of the Lambs, The Two Popes) laat 
je geen moment los. Olivia Colman (The Crown, 
The Favourite) als zijn dochter Anne, maakt zowel 
haar onmacht als haar liefde tastbaar. Anne zoekt 
opnieuw een verzorgster voor haar dementerende 
vader Anthony, die steeds weer alle hulp afwijst. Ze 
wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd wordt 
wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. 
We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen 
zijn verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet 
meer zo vertrouwd. Zijn verbluffende acteerprestatie 
leverde Hopkins zijn tweede Oscar voor Beste 
Acteur op. Florian Zeller won de Oscar voor Beste 
Bewerkte Scenario. Hij verfilmde zelf zijn gelauwerde 
toneelstuk dat, onder andere, op het West End en 
Broadway te zien was.

za 4 sep | 15.45 uur
zo 5 sep | 19.30 uur
Speciale lustrumprijs € 7 3ta

6tg

Druk
Thomas Vinterberg | Denemarken | 2020 | 116 min. | drama

Er bestaat een theorie dat een bescheiden hoeveel-
heid alcohol in ons bloed geestverruimend werkt, 
onze problemen vermindert en de creativiteit 
verhoogt. Gesteund door deze theorie, beginnen 
Martin en zijn drie middelbare school collega’s aan 
een experiment waarbij ze de hele dag een constant 
en weloverwogen alcoholpromillage in hun systeem 
handhaven. De eerste resultaten zijn zeer positief, 
de uitgebluste leraren komen weer tot leven en zelfs 
de resultaten van hun klassen verbeteren. Terwijl 
de glazen in een rap tempo achterover worden 
geslagen, is het voor sommigen steeds moeilijker 
om controle over de situatie te behouden en blijkt 
het experiment grotere gevolgen met zich mee te 
brengen dan verwacht.

za 4 sep | 18.15 uur
Speciale lustrumprijs € 7 4th
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Aya and the Witch  6+
Gorô Miyazaki | Japan | 2021 | 83 min. | animatie, familiefilm

Aya groeit op in een weeshuis op het Britse platte-
land, niet wetende dat haar moeder magische 
krachten bezat. Haar leven verandert drastisch 
wanneer een merkwaardig koppel haar adopteert en 
ze gedwongen wordt samen te leven met een egoïs-
tische heks. Terwijl de koppige Aya beetje bij beetje 
de geheimen van haar nieuwe voogden ontraadselt, 
ontdekt ze een wereld van toverspreuken en -drank-
jes, maar ook een mysterieus lied dat misschien wel 
de sleutel is naar het vinden van de familie waar ze 
altijd zo naar heeft verlangd.

za 4 sep | 11.00 uur
zo 5 sep | 14.30 uur
Speciale lustrumprijs € 7
Kinderen t/m 12 € 5,50 2tag
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 Suzanne Revenich
Eind 2016 las ik in het krantje van De Domijnen 
dat het filmhuis nieuwe vrijwilligers zocht. Ik 
ging altijd graag naar films en ik had bovendien 
ruime ervaring met horecawerkzaamheden en 
als gastvrouw. Bovendien wilde ik graag nieuwe 
mensen leren kennen. Zo kwam ik bij de Kassa/
Foyer terecht. Ook begeleid ik nieuwe vrijwilligers 
bij hun opleiding, samen met Wanda en Janny. 
Ik vind het heel fijn werk. Door het filmhuis heb 
ik leuke mensen leren kennen en mooie vriend-
schappen gekregen.

Ik heb een prima baan in de fieldmarketing, 
waarvoor ik op pad ben en winkels bezoek voor 
presentatie, promotie, activatie en verkoop. 
Voorheen combineerde ik dit met hostesswerk op 
beurzen, congressen en evenementen. Ik zat o.a. 
in het hostessteam van Dagblad De Limburger en 
Martin Air Promotions. Ik begeleidde VIPs bij het 
WK wielrennen in Valkenburg. Wil je weten welke 
VIP? Nou, Prins Willem-Alexander bijvoorbeeld, 
onze huidige koning.

Mijn favoriete films zijn The Favorite, Lion, 
Instinct, Dirty God, Supernova. En Tulipani: 
soms mogen films ook minder heftig zijn.

5 jaar Filmhuis De Domijnen

Zin in meer film?
dedomijnen.nl/film

‘Ik wil kwaliteit en dynamiek 
in mijn leven. Dat kan ik ook 
zo in films waarderen’

6sg

Poesia sin fin
Alejandro Jodorowsky | Chili, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk | 
Spaans | 2016 | 128 min. | biografie, fantasie

“Waarom maak ik films? Ik ben 86 jaar oud. 
M’n voeten doen pijn, m’n benen doen pijn, mijn 
heupen doen pijn. Mijn lichaam doet pijn. Maar, wat 
een geluk! Dat ik een film maken kan die heelt.” 
– Alejandro Jodorowsky

Deze film is het adembenemende, magische en 
ontroerende tweede deel van Jodorowsky’s autobio-
grafie. In Chili’s zinderende hoofdstad Santiago in de 
jaren ’40 en ’50 besluit de jonge Jodorowsky om  

dichter te worden. Zijn kindertijd in Tocopilla achter 
zich latend volgt de jongeling Alejandro Jodorowsky 
zijn ouders naar Santiago de Chile. Lijdend onder zijn 
gebrek aan zelfvertrouwen en de druk van de familie 
moet hij zijn eigen pad zien te vinden. De hoofdstad 
zit echter vol van talentvolle artiesten en dichters en 
dit zorgt voor de perfecte omgeving voor Alejandro 
om zich aan zijn ketens te ontrukken. Ze leven alsof 
het leven één groot poëtisch experiment is: 
sensueel, authentiek, vrij, doldwaas.

za 4 sep | 13.00 uur
Speciale lustrumprijs € 7
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 Janny Wiskerke 
15 jaar ben ik nu kassa- en foyermedewerker. Ik 
werk bij het Filmhuis omdat ik iets wil doen voor 
de samenleving en graag met mensen werk. 

In het oude Filmhuis maakte je in de pauzes 
gemakkelijker contact. Nu in het digitale tijdperk 
is het zakelijker. Als in het oude filmhuis een dvd 
niet startte, dan ging je vlug een nieuwe halen. 
Het publiek kreeg een extra drankje en iedereen 
was tevreden. Maar in het nieuwe filmhuis met 
ook nieuwe techniek die wel eens hapert, moet je 
als gastvrouw creatief zijn. 

Wat ik waardeer in het bestuur van het oude 
Filmhuis is dat zij steeds in gesprek zijn gebleven 
met De Domijnen om over onze belangen te 
waken bij de overgang naar de nieuwe situatie.

Mijn wens is een sfeervollere foyer met goede 
muziek, aansluitend bij de film die heeft gedraaid. 
Bezoekers blijven langer in de ‘mood’ en nemen 
zo wellicht nog een drankje.

Als vrijwilliger mag ik gratis films kijken. Dat is 
zeker een motivatie om het te blijven doen, want 
arthouse films verrijken mijn leven. Twee 
pareltjes vind ik: Voor Sama (Syrië) en Sameblod 
over een Inuït meisje.

Zin in meer film?
dedomijnen.nl/film

‘Ik wil graag dat bezoekers 
zich welkom voelen’

Hell or high water
David Mackenzie | Verenigde Staten | Engels | 2016 | 102 min.
misdaad, drama

In Hell or High Water, geschreven door de scenarist 
van Sicario, jaagt sheriff (Jeff Bridges) op twee 
broers (Ben Foster en Chris Pine) die hun schulden bij 
de bank proberen af te lossen… met de buit van hun 
bankovervallen. Wanneer de onafscheidelijke broers 
Tanner en Toby hun ranch dreigen te verliezen 

beginnen ze aan een doordachte reeks overvallen 
op kleine lokale banken. Omdat het steeds maar om 
kleine bedragen gaat hopen Tanner en Toby buiten 
schot te blijven. Alles loopt gesmeerd tot de bijna 
gepensioneerde Texas ranger Marcus (Jeff Bridges) 
zich in de zaak vastbijt.

za 4 sep | 20.45 uur
Speciale lustrumprijs € 7

Vele hemels boven de zevende
Jan Matthys | België | Nederlands | 2017 | 119 min.
familiefilm, drama

Eva staat altijd klaar om de wereld te redden. Ze is 
een rots in de branding voor haar puberende nichtje, 
haar ruziënde ouders en haar dolverliefde zus. Ze 
is kampioen in geven, behalve aan zichzelf. Want 
achter haar brede glimlach en overdosis begrip, 

groeit een knagende eenzaamheid. Een film over 
obstakels die bergen worden en over durven kiezen 
voor je eigen geluk. Gebaseerd op de gelijknamige 
geliefde roman van Griet Op de Beeck, die ook het 
scenario voor de film schreef. Soundtrack: Spinvis.

zo 5 sep | 16.30 uur
Speciale lustrumprijs € 7

6tg
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Beautiful boy
Felix van Groeningen | Verenigde Staten | Engels | 2018 | 
120 min. | biografie, drama

Journalist David Sheff (Steve Carell) en zijn 
getalenteerde tienerzoon Nic (Timothée Chalamet) 
zijn twee handen op één buik. Wanneer David 
ontdekt dat Nic worstelt met een drugsverslaving, 
stort zijn wereld plots in. David besluit om alles in 
het werk te stellen om zijn zoon te begrijpen en te 
redden. Maar hoe red je iemand die (misschien) 
niet gered wil worden? Is loslaten soms de 
enige mogelijkheid? Beautiful Boy vertelt het 
waargebeurde verhaal van een onvoorwaardelijke 
liefde tussen een vader en zijn zoon. Van de
regisseur van The Broken Circle Breakdown & 
De Helaasheid der Dingen.

za 4 sep | 20.30 uur 
zo 5 sep | 16.45 uur
Speciale lustrumprijs € 7  4a
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Le Tout Nouveau Testament
Jaco van Dormael | België | Frans | 2015 | 113 min. | komedie

In Le tout nouveau testament bestaat God echt; 
hij woont in Brussel samen met zijn vrouw en zijn 
10-jarige dochter Ea. Via zijn computer regelt of 
eerder ontregelt hij alles op aarde. Op een dag komt 
Ea in opstand tegen de hatelijke houding van haar 
vader. Ze hackt zijn computer en verspreidt de 
sterfdata van iedereen op Aarde. Een actie die grote 
gevolgen heeft voor de mensheid. Voor God is er 
geen enkele andere optie meer dan zich onder de 
bevolking te mengen en daar ontdekt hij wat voor 
een lelijke wereld hij geschapen heeft. Met Benoît 
Poelvoorde, Catherine Deneuve.

wo 1 sep | 20.45 uur
inloop vanaf 20.00 uur 
€ 12,50

La La Land
Damien Chazelle | Verenigde Staten | Engels | 126 min.
Drama, musical

La la land viert dit jaar net als Filmhuis De Domijnen 
een lustrum. In 2016 kreeg de film haar release in 
Nederland en kreeg in 2017 zes Oscars, vijf Bafta’s en 
zeven Golden Globes. In het romantische en kleur-
rijke La La Land valt de matig succesvolle jazzpianist 
Sebastian (Ryan Gosling) voor de beginnende 
actrice Mia (Emma Stone). Wanneer hun carrières 
succesvol worden moet het koppel keuzes maken 
die hun liefde onder druk zet. La La Land is een 
moderne variant op de klassieke Hollywood musical 
en een ode aan iedereen die durft te dromen.
Met Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend.

zo 5 sep | 20:45
inloop vanaf 20.00 uur
€ 12,50

Buitencinema
KASTEEL LIMBRICHT



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
Speciale lustrumprijs € 7
Kinderen t/m 12 € 5,50
Buitencinema € 12,50

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

Fotografie: Rob Nijpels en Kiona van Poortvliet
Interviewteksten: vrijwilligers Ton van Eerden, 
Mariet en Leo Hendrikx 
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 Jos Laauwen
In 2003 werd ik door een vriend naar de film 
Frida gelokt. Van het een kwam het ander. Ik heb 
toen aangeboden om het beheer van de website 
op mij te nemen. Het denken vanuit de gebruiker 
is hierbij mijn leidraad. Ik houd ook de hele 
vrijwilligersadministratie bij. 

Ik hoop dat de website van De Domijnen nog 
beter geoptimaliseerd kan worden voor de 
toekomst, zeker voor de huidige smartphone 
gebruiker. Ik vind het werk nog steeds leuk en 
heb gewoon mazzel dat ik nog gezond ben. Maar 
gezien mijn leeftijd moet ik zorgen dat anderen 
mijn taken kunnen overnemen. De eerste stappen 
richting jongere vrijwilligers zijn intussen gezet. 
Het is van belang vrijwilligers te koesteren in 
een organisatie als De Domijnen.

‘Domijnen, koester 
je vrijwilligers’

Tulipani
Mike van Diem | Nederland | 2017 | 90 min. | comedy, drama

Tulipani is een sprookjesachtige tragikomedie over 
een romantische Zeeuwse boer die na de waters-
noodramp in 1953 nooit meer natte voeten wil en 
naar het zuiden van Italië fietst. Aan de rand van 
een klein dorpje weet hij op miraculeuze wijze tulpen 
te kweken en groeit hij uit tot een levende legende. 
Dertig jaar later probeert een Italiaanse politie-
inspecteur te achterhalen wat er daadwerkelijk 
gebeurde.

za 4 sep | 13.15 uur
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Word ook vrijwilliger 
bij het Filmhuis!
Het filmhuis heeft een rijke geschiedenis en is 
ontstaan uit de liefde voor cinema. Nieuwsgierig-
heid en verdieping komen hier bij elkaar. We doen 
dit met een enthousiaste en betrokken groep 
vrijwilligers. Samen halen we de beste films naar 
Sittard-Geleen.

Ook interesse om vrijwilliger te worden bij 
ons filmhuis? Stuur een mailtje naar  
ger.hubens@dedomijnen.nl 
en we nemen contact op!

For Sama
Waad al-Kateab, Edward Watts | Verenigd Koninkrijk | 2019 | 
Arabisch | 100 min. | documentaire

For Sama is een brief van een moeder aan haar kind 
en biedt een intieme en hartverscheurende blik van 
binnenuit op het Syrische conflict. De documentaire 
van de Syrische filmmaker en burgerjournalist 
Waad al-Kateab en regisseur Edward Watts won 
op het filmfestival van Cannes de prijs voor Beste 
Documentaire. 

zo 5 sep | 12.15 uur
Speciale lustrumprijs € 7 4ta

Marguerite
Xavier Giannoli | Frankrijk | 2015 | 127 min. | comedy, drama

Het is 1921, het begin van de roerige jaren twintig. 
Op haar kasteel even buiten Parijs geeft Marguerite 
Dumont een feestje voor muziekliefhebbers. Over 
de gastvrouw is weinig bekend, behalve dat ze zeer 
rijk is en haar leven heeft gewijd aan haar passie, 
muziek. Marguerite zingt. Vol overgave, maar vreselijk 
vals. De hypocriete gasten geven haar echter een 
applaus alsof ze de diva is die ze zelf denkt te zijn. 
Als een jonge, provocerende journalist ook nog eens 
een lovend artikel over haar schrijft, begint 
Marguerite echt in haar talent te geloven. Het geeft 
haar de moed om ondanks de bedenkingen van haar 
man haar droom te volgen. Geholpen door een oude, 
excentrieke operazanger bereidt ze zich voor op 
haar eerste recital voor een groot publiek. Marguerite 
is losjes gebaseerd op het leven van Florence Foster 
Jenkins, ‘s werelds slechtste sopraan. 

zo 5 sep | 12.00 uur
Speciale lustrumprijs € 7 3ta
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