FILM GUIDE MARTS 2017

1/ Bridget Jones' Baby

Komedie / 2016 / Instr. Sharon Maguire

Bridget Jones er i 40'erne og single igen efter bruddet med Mark Darcy, så hun beslutter sig for at fokusere på sit job og
omgive sig med gamle og nye venner. Men hendes kærlighedsliv tager en drejning, da hun møder den flotte ameri¬kaner
Jack  en bejler, der er alt det, Mr. Darcy ikke er. Bridget bliver uventet gravid, men der er bare lige ét problem  hun er kun
50% sikker på, hvem der er barnets far.
Medvirkende: Renée Zellweger, Gemma Jones, Jim Broadbent
Varighed: 123 min.

2/ The Accountant

Thriller / 2016 / Instr. Gavin O'Connor

Thrilleren The Accountant handler om Christian Wolff, der lever et dobbeltliv. Den autistiske mand arbejder som revisor for et
mindre firma, men i virkeligheden er det et dække for hans noget farligere freelancejob. Wolff er nemlig bogholder for nogle af
mafiaens mest hårdkogte gangstere og forbryderorganisationer. Presset på ham stiger, da regeringens afdeling for
økonomisk kriminalitet kommer på sporet af det ulovlige arbejde, så for at virke mere troværdig, tager han en legitim kunde.
Valget falder på en robotvirksomhed, hvor regnskabsmedarbejderen Dana har opdaget en kostbar fejl. Da Wolff dykker ned i
tallene, begynder der at tegne sig et overraskende billede, og snart bliver folk omkring ham myrdet. Ben Affleck har erfaring
med at portrættere karakterer med dobbeltliv, og han har spillet både Daredevil og Batman. Wolff er dog ingen superhelt,
men derimod en dygtig og socialt akavet revisor med kamptræning.
Medvirkende: Ben Affleck, Anna Kendrick,
Varighed: 128 min.

3/ A Street Cat Named Bob

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Roger Spottiswoode

Filmen A Street Cat Named Bob er historien om James Bowen, som er en gademusiker og tidligere narkoman. Den unge
mands liv ændrer sig, da han finder en omstrejfende kat. Sammen får de en ny chance i livet. Komediedramaet er en
filmatisering af den internationale bestseller roman af samme navn, som er baseret på forfatterens liv. Manden bag filmen har
bl.a. instrueret Turner & Hooch, om et venskab der udfolder sig mellem en mand og hund.
Medvirkende: Luke Treadaway, Bob the Cat, Ruta Gedmintas
Varighed: 103 min.

4/ American Pastoral

Drama, Krimi / 2016 / Instr. Ewan McGregor

Dramaet En amerikansk drøm (American Pastoral) følger Seymour ’Swede’ Levov i 1968, der har et tilsyneladende perfekt
middelklasseliv. Han har giftet sig med sin første kærlighed og har arvet faderens forretning. Men alt hvad Swede har
opbygget gennem sit liv falder fra hinanden da datteren, Merry, bliver politisk revolutionær og begår en dødelig terrorhandling
for at protestere mod Vietnamkrigen. Hun forsvinder efterfølgende sporløst, og Swede må gøre alt i hans magt for at finde
hende og undgå, at livet omkring ham bryder sammen.
Medvirkende: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning
Varighed: 108 min.

5/ Mr. Church

Drama / 2015 / Instr. Bruce Beresford

Mr. Church fortæller historien om et livslangt venskab, der udvikles mellem en ung pige og kokken hyret til at passe hendes
døende mor, portrætteret af Natascha McElhone. På rollelisten ses også Britt Robertson.
Medvirkende: Eddie Murphy, Britt Robertson, Natascha McElhone
Varighed: 104 min.

6/ Manchester by the Sea

Drama / 2016 / Instr. Kenneth Lonergan

Dramaet Manchester by the Sea handler om Lee Chandler, der må tage sig af sin nevø Patrick, da drengens far dør. Onklen
er nu tvunget til at vende tilbage til den lille fiskerby i Massachusetts, som han ellers havde forladt, og kæmpe for sit forhold
til den unge dreng og fortiden med sin ekskone. Manchester by the Sea har modtaget seks Oscarnomineringer, og særligt
Casey Affleck har fået ros for sin rolle som udfordret onkel.
Medvirkende: Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle Chandler
Varighed: 137 min.

7/ Trespass against us

Action, Drama, Krimi / 2016 / Instr. Adam Smith

Tre generationer af Cutler familien lever som berygtede fredløse blandt nogle af de rigeste i Storbritannien. De tilbringer deres
tid med at plyndre store godser og plage politiet. En af sønnerne føler sig imidlertid splittet mellem respekt for sin far og
ønsket om et bedre liv for sine børn.
Medvirkende: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal
Varighed: 99 min.

8/ Rules Don't Apply

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Warren Beatty

Filmen Rules Don't Apply er et romantisk drama om den spirende skuespiller Marla, hendes chauffør Frank og deres fælles
chef, som er rigmanden Howard Hughes. Howard Hughes var kendt som en excentrisk filmproducer og instruktør, og er
tidligere blevet portrætteret af Leonardo Dicaprio i The Aviator.
Medvirkende: Lily Collins, Haley Bennett, Taissa Farmiga
Varighed: 127 min.

9/ I am Bolt

Dokumentar / 2016 / Instr. Benjamin Turner

Usain Bolt er et ikon beundret verden over. Han er en mand, som definerer atletik, ophøjer sport og legemliggør sit hjemland;
en mand, hvis kendte lynpositur er blevet et symbol på den inspiration, han har givet fremtidige generationer. Han er en
mand, som vi kender fra væddeløbsbanen  hans fokus, hans smil, hans triumfer, og nu lader I am Bolt os se den virkelige
mand bag de tre gange tredobbelte Olympiske guldmedaljer for første gang. Der er adgang til Usain på en måde uden
fortilfælde: Han byder os velkommen ind i sit liv som en olympisk legende såvel som en bedste ven, en holdkammerat og en
søn.
Medvirkende: Pele, Neymar, Serena Williams
Varighed: 107 min.

Film skal destrueres senest marts 2019

