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1/ Jack Reacher: Never Go Back

Action, Thriller / 2016 / Instr. Edward Zwick

I actionfilmen Jack Reacher: Never Go Back kommer titelkarakterens kollega under falsk anklage for spionage. Reacher
finder dog ud af, at der er tale om en sammensværgelse med rødder langt oppe i regeringens top, og den kampvante
ekssoldat sendes på jagt efter sandheden.
Medvirkende: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge
Varighed: 118 min.

2/ Fantastic Beasts & Where To Find Them

Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. David Yates

Fantastiske skabninger og hvor de findes handler om den unge troldmand Newt Scamander, der er taget til New York som
sidste stop på en global ekspedition, hvor han har ledt efter klodens mest fantastiske og magiske skabninger. Alle dem som
han har samlet, er gemt godt væk i hans magiske rejsekuffert, hvori der gemmer sig et helt univers af utrolige dyr. Da Newt
render ind i den intetanende NoMaj og efterfølgende anholdes af agenten Porpentina Goldstein, går eventyret for alvor i gang.
Da flere af Newts skabninger slipper fri fra den magiske kuffert, må de tre fange dem igen, og det bringer dem på kant med
de allermørkeste kræfter i magiens verden.
Medvirkende: Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Alison Sudol
Varighed: 133 min.

3/ Hacksaw Ridge

Drama, Historisk, Krig / 2016 / Instr. Mel Gibson

Hacksaw Ridge er de amerikanske soldaters navn for en japansk klippeskrænt, man forsøgte at erobre i maj 1945. Slaget
om Okinawa hører blandt Stillehavskrigens blodigste. Midt i dette helvede finder man en soldat, der ikke bærer våben. Hans
navn er Desmond Doss, en samarit, der dedikeret kaster sig ud i krigens rædsler. Ikke for at dræbe men for at redde sårede
soldaters liv.
Medvirkende: Andrew Garfield, Sam Worthington, Luke Bracey
Varighed: 139 min.

4/ Assassin’s Creed

Action, Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. Justin Kurzel

I filmen Assassin's Creed bliver Callum Lynch fanget af en magtfuld organisation kaldet Templar. Han opkobles til en
maskine ved navn Animus, som skal bruges til at genskabe minder fra hans forfædre. Lynch oplever sin forfader Aguilars'
bedrifter i 1400tallets Spanien, og det går samtidig op for ham, at han nedstammer fra et hemmeligt broderskab, The
Assassins, og besidder utrolige evner samt en imponerende viden. Egenskaberne gør ham i stand til at tage kampen op
med nutidens magtfulde Templarorganisation.
Medvirkende: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons
Varighed: 115 min.

5/ Lion

Drama / 2016 / Instr. Garth Davis

I dramaet Lion bliver den femårige indiske dreng Saroo væk fra sin familie, efter han falder i søvn i et tog på vej til Calcutta.
Saroo lever som hjemløs i hovedstadens barske miljø, men kommer senere på børnehjem, hvor et australsk par adopterer
ham. Efter en lykkelig opvækst i den tasmanske by, Hobart, begynder vage barndomsminder at komme tilbage til den nu
voksne Saroo. Derfor beslutter han sig for at finde sine biologiske forældre.
Medvirkende: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara
Varighed: 118 min.

6/ Why Him?

Drama / 2016 / Instr. John Hamburg

I komedien Why Him? skal familiefaren Ned Fleming møde datteren Stephanies kæreste for første gang. Den
overbeskyttende, men velmenende Ned har høje forventninger til kærestens kunnen. Dog bliver han gevaldigt overrasket, da
den excentriske internetmillionær, Laird Mayhew, præsenterer sig selv og stolt viser sin nylavede rygtatovering af familien
Flemings julekort. Laird har absolut intet filter og fortæller alt, der falder ham ind. Ikke mindst om sit aktive sexliv med
Stephanie. Den overbeskyttende far kan ikke udstå svigersønnen, og situationen bliver kun værre, da han finder ud af, at
Laird har planer om at gifte sig med hans datter.
Medvirkende: Zoey Deutch, James Franco, Tangie Ambrose
Varighed: 111 min.

7/ Come and find me

Drama / 2016 / Instr. Zack Whedon

Davids kæreste er forsvundet. Da han forsøger at finde hende, indser han, at hun ikke er den, hun har udgivet sig for at være.
Medvirkende: Annabelle Wallis, Aaron Paul, Garret Dillahunt
Varighed: 112 min.

8/ Hidden Figures

Drama / 2016 / Instr. Theodore Melfi

Det biografiske drama Hidden Figures følger tre kvindeelige, afroamerikanske matematikere, der trodser de mange fordomme
forbundet med både deres køn og race. De arbejder for NASA, som såkaldte menneskelige computere, og laver udregninger
for de hvide, mandlige ingeniører i forbindelse med rumkapløbet i 1960erne. Kvinderne stiger hurtigt i graderne, men bliver til
stadighed mødt af modstand. Da opsendelsen af rumkapslen Friendship 7 nærmer sig, samt ankomsten af en ny IBM
computer kommer deres matematiske kompetencer i høj kurs, og de må både lære nye teknikker og opfinde en helt ny
matematik for at hjælpe den første amerikanske mand i kredsløb om Jorden.
Medvirkende: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
Varighed: 127 min.

9/ Bleed for This

Drama / 2016 / Instr. Ben Younger

Det biografiske boksedrama Bleed for This er baseret på den sande historie om Vinny Pazienza. Efter en voldsom bilulykke
efterlades Vinny hårdt medtaget. Det er tvivlsomt, om han nogensinde kommer til at gå igen, og boksning er på alle måder
udelukket. Men Vinny nægter at opgive karrieren, og det bliver begyndelsen på en af boksesportens mest utrolige
comebacks. Boksefilm er en nichegenre, der nægter at dø. Historien har flere gange bevist, hvorfor sporten fungerer så godt
på det store lærred, og de seneste eksempler tæller film som Creed og The Fighter.
Medvirkende: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal
Varighed: 117 min.

Film skal destrueres senest april 2019

