FILM GUIDE AUGUST 2017

1/ Going in Style

Komedie, Krimi / 2017 / Instr. Zach Braff

Going in Style handler om tre pensionister, der er livslange venner. Banken stopper en dag med at udbetale deres bistand,
og snyder dem for deres penge. Vennerne beslutter at røve banken for at få pengene tilbage.
Medvirkende: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin
Varighed: 96 min.

2/ The Great Wall

Action, Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. Yimou Zhang

The Great Wall følger de to lykkeriddere William Garin og Tovar, der næsten er nået til Kina i deres søgen efter et magisk
sort pulver med en ødelæggende kraft. Efter et monsterangreb flygter de i sikkerhed bag Kinas store mur, hvor de bliver
fanger hos Den Navnløse Orden. En hemmelig hær med en eneste mission: at forsvare sig mod den mystiske ondskab der
hvert 60. år vågner i Jadebjergene. Garin og Tovar skal nu beslutte om de vil forsøge at flygte eller slutte sig til en sag, der
er større end dem selv.
Medvirkende: Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe
Varighed: 103 min.

3/ My Cousin Rachel

Drama, Mystery / 2017 / Instr. Roger Michell

I det romantiske drama My Cousin Rachel mistænker Philip sin kusine for at have dræbt hans værge. Manden forsøger nu
at hævne sig på kusinen, men ender i stedet med at blive forelsket i hende.
Medvirkende: Rachel Weisz, Sam Claflin, Iain Glen
Varighed: 106 min.

4/ Colossal

Action, Komedie, Drama / 2016 / Instr. Nacho
Vigalondo

I Colossal ankommer Gloria (Anne Hathaway) til sin hjemby, hvor hun mødes af sin gamle barndomsven Oscar (Jason
Sudeikis). De fester, drikker og laver generelt ikke så meget, da Gloria langsomt opdager, at hendes blackouts har en
sammenhæng med det kæmpe monster, der hærger Seoul.
Medvirkende: Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Austin Stowell
Varighed: 109 min.

5/ Norman

Thriller, Drama / 2016 / Instr. Joseph Cedar

Operatøren Norman Oppenheimer, bliver venner med en ung politiker, der har det svært. Tre år senere, da vennen har fået
styr på sit liv, og er blevet en indflydelsesrig politiker, ændrer Normans liv sig dramatisk både på den gode og den dårlige
måde.
Medvirkende: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen
Varighed: 118 min.

6/ Unlocked

Action, Thriller / 2017 / Instr. Michael Apted

En CIA agent er lokket i en fælde, der bringer London i fare for et biologisk angreb.
Medvirkende: Noomi Rapace, Orlando Bloom, Toni Collette
Varighed: 98 min.

7/ Mean Dreams

Thriller / 2016 / Instr. Nathan Morlando

Mean Dreams er en thriller om en femten år gammel dreng, der stjæler en taske med narko penge, og løber væk sammen
med sin kæreste. Kærestens far er korrupt betjent og eftersøger dem. Filmen skildrer både fortvivlelse over livet, samt det
fantastiske ved at opleve den første kærlighed.
Medvirkende: Josh Wiggins, Sophie Nélisse, Joe Cobden
Varighed: 108 min.

8/ Tommy´s Honour

Drama / 2016 / Instr. Jason Connery

Tommy´s Honour handler om Old Tom Morris og Young Tom Morris, far og søn, der af mange betegnes som grundlæggere
af moderne golf.
Medvirkende: Ophelia Lovibond, Sam Neill, Jack Lowden
Varighed: 112 min.

9/ Carrie Pilby

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Susan Johnson

Carrie (Bel Powley), en begavet kvinde, der dimitterede fra Harvard i en alder af 19, kæmper med at få verden til at give
mening i forhold til kærlighed, sex, moral og en flytning fra New York. Hun har hverken job eller venner, da hun stiller
urimelige høje krav til både sig selv og andre.
Medvirkende: Bel Powley, Nathan Lane, Gabriel Byrne
Varighed: 98 min.

Film skal destrueres senest august 2019

