FILM GUIDE JUNI 2017

1/ Logan

Action, Drama, SciFi / 2017 / Instr. James Mangold

Logan, også kendt som Wolverine, er blevet gråhåret, isoleret og modløs, imens han arbejder som limousinechauffør ved
den mexicanske grænse og drikker dagene væk. Caliban og Professor X er hans eneste allierede, men sidstnævnte er
alvorligt syg, og Logans forsøg på at skjule sig fra omverdenen får en brat ende, da en mystisk kvinde dukker op med et
presserende ønske. Logan skal bringe en ung pige med ekstraordinære kræfter i sikkerhed.
Medvirkende: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
Varighed: 137 min.

2/ Nocturnal Animals

Thriller, Drama, Fantasy / 2016 / Instr. Tom Ford

Nocturnal Animals handler om Susan Morrow, en succesrig men ulykkelig galleriejer. Ægteskabet med den flotte, fjerne
forretningsmand Hutton er køligt og uden kærlighed. En dag modtager Susan en roman, der er skrevet af hendes eksmand,
Tony, som hun forlod 20 år tidligere, og bogen er en voldsom fortælling om en brutal gerning, der fører til nådesløs hævn.
Selvom Susan ser romanen som en besk kommentar til deres tidligere ægteskab, kan hun ikke lægge den fra sig og
kommer tættere og tættere på den uundgåelige, udslettende slutning.
Medvirkende: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon
Varighed: 116 min.

3/ Fist Fight

Komedie / 2017 / Instr. Richie Keen

I komedien Fist Fight er det skoleårets sidste dag, og den høflige gymnasielærer, Andy Campbell, gør sit bedste for at holde
hovedet koldt. Dagligdagen er fyldt med skandaløse drengestreger og nedskæringer, der truer hans job, og hans hustru er
højgravid med deres andet barn. Situationen ændrer sig fra dårlig til endnu værre, da han vækker vreden hos den hårde,
frygtede kollega, Ron Strickland, som udfordrer ham til en slåskamp i skolegården, når klokken ringer ud.
Medvirkende: Ice Cube, Charlie Day, Tracy Morgan
Varighed: 91 min.

4/ A Cure for Wellness

Drama, Horror, Fantasy / 2016 / Instr. Gore Verbinski

I gyseren A Cure for Wellness bliver den unge og ambitiøse Lockhart sendt til et afsides kurhotel i de Schweiziske Alper af
firmaet han arbejder for. Her skal han finde direktøren, og tage ham med tilbage. Lockhart brækker dog benet og bliver selv
en patient. Efter indlæggelsen begynder han at opdage mystiske ting om den  efter sigende  mirakuløse kur spahotellet
tilbyder. Men hans fornuft kommer på en hård prøve, da diagnosen er klar og han har den samme gådefyldte sygdom som
resten af gæsterne lider af.
Medvirkende: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth
Varighed: 146 min.

5/ Personal Shopper

Thriller, Drama, Mystery / 2016 / Instr. Olivier
Assayas

Det mystiske drama Personal Shopper handler om Maureen, der efter sin tvillingebrors død forsøger at skabe kontakt til
ham.
Medvirkende: Kristen Stewart, Lars Eidinger, Sigrid Bouaziz
Varighed: 105 min.

6/ In Dubious Battle

Komedie, Drama / 2016 / Instr. James Franco

Harriet er en pensioneret forretningskvinde, der forsøger at styre alt omkring sig. Hun beslutter sig for at skrive sin egen
nekrolog, og får en ung journalist til at hjælpe med at finde frem til sandheden. Samarbejdet resulterer i et livslangt venskab.
Medvirkende: Nat Wolff, James Franco, Vincent D'Onofrio
Varighed: 110 min.

7/ The Last Word

Drama / 2017 / Instr. Mark Pellington

In Dubious Battle fortæller historien om en gruppe fattige frugtplukkere, der i 1930’ernes Californien strejker for bedre løn.
Medvirkende: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon
Varighed: 108 min.

8/ Table 19

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Jeffrey Blitz

I komedien Table 19 tager Eloise til et bryllup, hvor hendes ekskæreste er forloveren. Under bryllupsmiddagen sidder hun
ved bord nummer 19 sammen med fem andre. Bordet består af gæster der blev inviteret med til brylluppet, men som
brudeparret havde håbet ikke ville dukke op.
Medvirkende: Anna Kendrick, Lisa Kudrow, Craig Robinson
Varighed: 87 min.

9/ Lego Batman

Action, Eventyr, Animation / 2017 / Instr. Chris
McKay

Animationsfilmen Lego Batman Filmen foregår i Gotham. Batmans hjemby. Her får han tiden til at gå med at bekæmpe de
mange skurke, der er på spil i byen. Batman er vant til at arbejde alene, men en helt ny slags udfordringer melder sig, da
han skal tage sig af drengen han ved en fejl adopterede til et velgørenhedsarrangement.
Medvirkende: Will Arnett, Michael Cera, Rosario Dawson
Varighed: 104 min.

Film skal destrueres senest juni 2019

