FILM GUIDE MAJ 2017

1/ Fences

Drama / 2016 / Instr. Denzel Washington

Fences foregår i slutningen af 50’erne. Troy er skraldemand og elsker at høre sig selv snakke. Han har to sønner, den ene
voksen og den anden halvvoksen. Selv om han langt fra har været den perfekte far, så forsøger han at indprente dem gode
dyder som eksempelvis at få et ærligt arbejde og ”business before pleasure”. Han elsker sin kone, Rose, og har en super
god ven i kollegaen Bono. Alt ser ud til køre nogenlunde på skinner. Som filmen skrider frem, så lærer vi dog flere og flere
ting om Troy, og man får mindre og mindre sympati for ham. Faktisk er han lidt af et dumt svin.
Medvirkende: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson
Varighed: 139 min.

2/ Allied

Action, Drama, Fantasy / 2016 / Instr. Robert
Zemeckis

Filmen Allied handler om to spioner, Max og Marianne, der under Anden Verdenskrig bliver hyret til at slå en tysk
embedsmand ihjel. Under missionen forelsker agenterne sig, og da de vender tilbage til London, er ønsket at starte en
familie og blive gift. Idyllen forsvinder hurtigt, da Max bliver kontaktet af efterretningstjenesten, der præsenterer ham for en
ubehagelig nyhed om sin elskede. Er hun til at stole på? Eller arbejder hun i virkeligheden for fjenden?
Medvirkende: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris
Varighed: 124 min.

3/ Live by Night

Drama, Krimi / 2016 / Instr. Ben Affleck

Lev om Natten tager sin begyndelse i 20ernes brølende Boston, hvor sprutten flyder og styres af et underjordisk netværk af
hårdkogte gangstere. Enhver, der vil lægge moralen på hylden, kan opnå magt, og Joe Coughlin har for længst vendt ryggen
til sin strenge opvækst for at leve livet som fredløs. Men selv blandt kriminelle er der regler, og da Joe stjæler kæresten og
pengene fra en magtfuld mafiaboss, er han gået langt over stregen. Kærlighedsaffæren tvinger Joe ud af Boston og ind i
Tampas brutale underverden.
Medvirkende: Ben Affleck, Elle Fanning, Brendan Gleeson
Varighed: 129 min.

4/ Miss Sloane

Thriller, Drama / 2016 / Instr. John Madden

Som lobbyist hyres Sloane af store magtfulde firmaer for at overbevise politikerne i Washington om at støtte deres sag. Et
arbejde, Sloane udfører bedre end nogen anden, men da hun får til opgave at gennemtrumfe en omfattende våbenlov, står
hun over for sin hidtil største udfordring.
Medvirkende: Jessica Chastain, Mark Strong, Gugu MbathaRaw
Varighed: 132 min.

5/ Youth in Oregon

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Joel David Moore

Raymond er 80 år gammel. Han har netop været igennem endnu et hjerteanfald, og nu gider han ikke mere. Han vil til
Oregon, hvor han kan deltage i et 'assisteret selvmord'program. Det bliver op til hans svigersøn, Brian, at lege chauffør,
selvom han har nok at se til på hjemmefronten. Sammen tager Raymond, Brian og Raymonds kone ud på et road trip, der
kunne blive den perfekte komedie, hvis altså ikke lige det var, fordi rejsens mål var så deprimerende.
Medvirkende: Frank Langella, Billy Crudup, Christina Applegate
Varighed: 105 min.

6/ Alletiders Kvinder

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Mike Hills

I filmen Alletiders Kvinder forsøger den enlige mor Dorothea, at lære sin teenagesøn Jamie om frihed og kærlighed i
1970ernes Californien. Som puberteten presser på, vokser afstanden mellem mor og søn, men der er hjælp at hente hos
punkerkunstneren Abbie og den rebelske nabopige Julie. Sammen guider de tre kvinder Jamie mod voksenlivet, mens de
selv kæmper om at finde en dybere mening med den rastløshed og forbrugerisme, der prægede det amerikanske samfund i
1979.
Medvirkende: Annette Bening, Elle Fanning, Greta Gerwig
Varighed: 119 min.

7/ Fallen

Drama, Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. Scott Hicks

Filmen Fallen følger den unge pige Lucinda, som bliver sendt på kostskole. Hun bliver tiltrukket af sin medstuderende,
uvidende om at han er en engel, som har elsket Lucinda i tusinder af år.
Medvirkende: Hermione Corfield, Addison Timlin, Joely Richardson
Varighed: 91 min.

8/ Skønheden i alting

Drama / 2016 / Instr. David Frankel

I dramaet Skønheden i alting trækker den succesfulde reklamechef Howard sig væk fra livet og vennerne efter sin datters
tragiske død. Mens hans venner magtesløst står på sidelinjen, begynder han at skrive breve for at finde svar. Dog har
Howards henvendelser nogle uortodokse modtagere, idet han skriver til Kærligheden, Døden og Tiden. Hvad han ikke havde
forudset er, at alle tre aflægger ham et personligt besøg.
Medvirkende: Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet
Varighed: 97 min.

9/ The Autopsy of Jane Doe

Horror / 2016 / Instr. André Øvredal

Far og søn – begge ligsynsmænd – bliver trukket ind I et komplekst mysterie, under forøget på at identificere liget af en ung
kvinde, der tilsyneladende huser mørke hemmeligheder.
Medvirkende: Brian Cox, Emile Hirsch, Ophelia Lovibond
Varighed: 86 min.

Film skal destrueres senest maj 2019

