FILM GUIDE SEPTEMBER 2017

1/ King Arthur

Komedie / 2017 / Instr. Guy Ritchie

Da drengen Arthurs far myrdes, bemægtiger Arthurs onkel sig tronen. Frarøvet sin føderet som konge, vokser Arthur op i
byens baggårde. Men idet han drager sværdet fra stenen vendes der op og ned på hans tilværelse, og han tvinges til at
anerkende sin sande identitet.
Medvirkende: Charlie Hunnam, Astrid BergèsFrisbey, Jude Law
Varighed: 161 min.

2/ Alien: Covenant

Thriller, Horror, SciFi / 2017 / Instr. Ridley Scott

Ridley Scott er tilbage med et nyt kapitel i den utrolige Alien historie. Besætningen på koloni skibet Covenant er på vej mod
en fjern planet i den yderste del af galaksen, da de opdager det, de tror er et ikke registreret paradis men som i
virkeligheden er en mørk og farlig verden. Da de opdager en større trussel end de kan forestille sig, må de forsøge, at slippe
væk.
Medvirkende: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup
Varighed: 122 min.

3/ Ghost in the Shell

Action, Drama, Krimi / 2017 / Instr. Rupert Sanders

Baseret på en internationalt rost Science fiction tegneserie, følger Ghost in the Shell Major, en elitesoldat og enestående
menneskemaskine hybrid, der er leder af kommandoenheden Section 9. Deres opgave er at stoppe de farligste kriminelle
og ekstremister, og de står overfor en fjende, der har det som sit eneste mål at udslette Hanka Robotics fremskridt indenfor
cyber teknologi.
Medvirkende: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano
Varighed: 107 min.

4/ Get Out

Horror, Mystery / 2017 / Instr. Jordan Peele

Chris og Rose har nu datet længe nok til, at der tid til, at møde svigerforældrene og derfor inviterer Rose sin kæreste op i
forældrenes afsides liggende hus. Chris opfatter forældrenes meget imødekommende opførsel som et nervøst forsøg på, at
håndtere deres datters forhold men som weekenden skrider frem oplever Chris en stribe meget foruroligende hændelser som
udmønter sig i en sandhed, han aldrig havde forestillet sig.
Medvirkende: Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener
Varighed: 133 min.

5/ Churchill

Thriller, Drama / 2017 / Instr. Jonathan Teplitzky

Kun få døgn før de allieredes landgang i Normandiet og det endelige opgør om det nazi besatte Europa er Winston Churchill
fortsat i stor tvivl om Operation Overlord.
Medvirkende: Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery
Varighed: 105 min.

6/ Snatched

Action, Komedie / 2017 / Instr. Jonathan Levine

Da Emily’s (Amy Schumer) kæreste dropper hende få dage før deres eksotiske ferie overtaler hun sin mor Linda (Goldie
Hawn) til, at rejse med hende. Som de modsatte poler de er, indser de begge, at de må arbejde hårdt med deres forskelle
for, at undslippe det vilde jungle eventyr de er kommet ud på.
Medvirkende: Amy Schumer, Goldie Hawn, Kim Caramele
Varighed: 90 min.

7/ American Wrestler: The Wizard

Drama / 2016 / Instr. Alex Ranarivelo

Den sande historie om den iranske flygtning Ali Jahani danner grundlaget for denne film. Ali Jahani bliver som 17årig
smuglet ud af Iran for, at undgå krigstjeneste og flytter ind hos sin onkel i en lille by i Californien. Han bliver udsat for
racisme og mobning, men er fast besluttet på, at vise, at han hører til. Derfor melder han sig til skolens bryder hold.
Medvirkende: William Fichtner, Ali Afshar, Lia Marie Johnson
Varighed: 117 min.

8/ Transpecos

Thriller / 2016 / Instr. Greg Kwedar

Indholdet i en by afslører et skræmmende komplot indenfor egne rækker og indenfor de kommende 24 timer vil tre
grænsebetjente der arbejder på et fjernt liggende checkpoint i ørkenen komme på en rejse der kan koste dem livet.
Medvirkende: Johnny Simmons, Gabriel Luna, Clifton Collins Jr.
Varighed: 92 min.

9/ Lady Macbeth

Komedie / 2016 / Instr. William Oldroyd

Det landlige England i 1865. Katherine lever undertrykt i et kærlighedsløst ægteskab med en bitter mand der er dobbelt så
gammel som hun selv. Forholdet til mandens familie er også meget koldt og trist. Men da hun indleder et passioneret forhold
til en ung arbejder på mandens ejendom frigives der en styrke indeni hende. En styrke så stærk, at intet kan stoppe hende i
at opnå det hun vil.
Medvirkende: Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
Varighed: 89 min.

Film skal destrueres senest september 2019

