FILM GUIDE JULI 2017

1/ Split

Thriller, Horror / 2016 / Instr. M. Night Shyamalan

I filmen Split bliver tre teenagepiger indespærret i en kælder, hvor de stifter bekendtskab med den ene fangevogter efter den
anden. Men manden er altid den samme. Hans personligheder er derimod vidt forskellige, men går de fra ondt til værre, eller
kan identiteterne i virkeligheden spilles ud mod hinanden?
Medvirkende: James McAvoy, Anya TaylorJoy, Haley Lu Richardson
Varighed: 117 min.

2/ Lost City of Z

Action, Eventyr, Historisk / 2016 / Instr. James Gray

I The Lost City of Z spiller Hunnam, Percy Fawcett, en britisk landmåler der forsvandt i 1920’erne, mens han søgte efter en
mytisk by i Amazonjunglen i Brasilien, som han mener at have opdaget på en forudgående ekspedition.
Medvirkende: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller
Varighed: 161 min.

3/ Gifted

Drama / 2017 / Instr. Marc Webb

I dramaet Gifted har Frank Adler mistet kontakten til sin mor Evelyn, efter sin søster døde. Manden står nu alene for at
opfostre søsterens datter Mary, og han opdager hendes fantastiske matematiske evner. Frank ønsker, at hans niece skal
have en normal opvækst, men da Evelyn kommer uanmeldt på besøg, ønsker hun andre planer for den 7årige.
Medvirkende: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan
Varighed: 101 min.

4/ The Zookeeper's Wife

Drama, Historisk / 2017 / Instr. Niki Caro

Filmen The Zookeeper's Wife er et autentisk drama baseret på en international bestseller. Ægteparret Antonina og Jan
Zabinski driver en zoologisk have i Warszawa, da nazisterne invaderer Polen. Sammen igangsætter de en storstilet indsats,
der redder tusindvis af mennesker og dyr fra invasionsmagten.
Medvirkende: Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl
Varighed: 127 min.

5/ Wilson

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Craig Johnson

Wilson, en ensom, neurotisk, midaldrende mand, genforenes med sin fremmedgjorte kone. Wilson erfarer, at han har en
teenagedatter, som han aldrig har mødt. På sin egen skæve facon oplever Wilson lidt lykke, da han lærer sin datter at
kende.
Medvirkende: Woody Harrelson, Sandy OianThomas, Shaun Brown
Varighed: 94 min.

6/ Kong: Skull Island

Action, Eventyr, Fantasy / 2017 / Instr. Jordan Vogt
Roberts

I Kong: Skull Island sætter Kaptajn James Conrad kurs mod en fjerntliggende Stillehavsø i selskab med en gruppe eksperter
og en mindre hær af tungt bevæbnede mænd. Missionen er officiel, men det viser sig snart, at alle har deres egen
dagsorden, og samtidig begynder en række fatale og uforklarlige ulykker at finde sted. De overlevende indser hurtigt, at de er
fanget på en øde ø uden mulighed for at kommunikere med omverdenen. Hvad værre er  de er tilsyneladende det svageste
led i øens helt særlige fødekæde.
Medvirkende: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson
Varighed: 118 min.

7/ Their Finest Hour

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Lone Scherfig

I det romantiske komediedrama Their Finest Hour møder vi den unge og uerfarne manuskriptforfatter Catrin Cole, der bliver
hyret af et britisk ministerium til at skrive en patriotisk film. Mens nazisterne bomber London, tager Catrin sammen med sin
kollega Buckley og resten af filmholdet til en engelsk havneby, hvor filmen skal indspilles. Under produktionen kommer
virkeligheden og ministeriet gang på gang i vejen, mens de to manuskriptforfattere passioneret kæmper for at færdiggøre
deres film. Samtidig blomstrer venskabet mellem de to kolleger.
Medvirkende: Gemma Arterton, Sam Claflin, Bill Nighy
Varighed: 118 min.

8/ Rings

Drama, Horror / 2017 / Instr. F. Javier Gutiérrez

I gyseren Rings bliver Julia bekymret for sin kæreste, da han begynder at udtrykke interesse for en mystisk video. Alle, der
har set den, dør efter sigende kun syv dage senere. For at skåne ham, ser Julia videoen, der er vedhæftet i en email.
Ganske som forventet, begynder der at ske overnaturlige ting omkring hende. Men hun har også opdaget noget, ingen andre
har set. Der gemmer sig en ny film i den oprindelige, som måske kan give svar og endelig ophæve forbandelsen.
Medvirkende: Matilda Anna Ingrid Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki
Varighed: 102 min.

9/ xXx: The Return of Xander Cage

Action, Thriller, Eventyr / 2017 / Instr. D.J. Caruso

I actionfilmen xXx: The Return of Xander Cage vender Xander Cage tilbage som hemmelig agent. Et særligt
masseødelæggelsesvåben er havnet i de forkerte hænder, og Cage må samle et hold af ligesindede, der kan hjælpe ham
med at få det tilbage. Spioner kæmper mod spioner, og de har alle særegne evner, og tilbøjeligheder, der får tempoet i højt
gear.
Medvirkende: Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone
Varighed: 107 min.

Film skal destrueres senest juli 2019

