FILM GUIDE FEBRUAR 2018

1/ Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

Drama, Krimi / 2017 / Instr. Martin McDonagh

Den fandenivoldske Mildred Hayes, tager sagen i egen hånd, da der efter flere måneder ikke er sket noget i sagen om
hendes datters mord. Hun presser politiet med en række reklamesøljer på vejen ind mod byen, hvor hun udpeger deres
inkompetence i sagen. Det skaber stor national opmærksomhed omkring Mildred, der både får det positive og negative at
føle ved episoden, som også skaber en større strid med de lokale håndhævere end hun havde regnet med.
Medvirkende: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
Varighed: 115 min.

2/ Geostorm

Action, Thriller, SciFi / 2017 / Instr. Dean Devlin

Jorden bliver ramt af en række naturkatastrofer forsaget af en funktionsfejl i det netværk af satellitter, som skulle styre det
globale klima og holde verden sikker. Nu står enneskeheden overfor en reel trussel om udslettelse, og derfor må verdens
ledere nu gå sammen for at finde en måde at stoppe den truende geostorm. Men er der nogen, som modarbejder dem?
Medvirkende: Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish
Varighed: 109 min.

3/ Murder On The Orient Express

Drama, Krimi, Mystery / 2017 / Instr. Kenneth
Branagh

Hercule Poirot, skal opklare et mord. Offeret er en berømt, amerikansk forretningsmand, som har forbindelser til en sag om
børnekidnapning, og som derfor har en masse potentielle fjender. Mordet sker ombord på Orientekspressen, hvor en større
samling personager udgør Poirots liste over mistænkte og vidner.
Medvirkende: Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe
Varighed: 114 min.

4/ Suburbicon

Drama, Krimi, Mystery / 2017 / Instr. George Clooney

'Suburbicon' udspiller sig i 1950'ernes USA, hvor den amerikanske drøm trives på bedste vis i forstædernes
parcelhuskvarterer, hvor de hvide kernefamilier kan leve i fred og fordragelighed bag ligusterhækken. Men idyllen spoleres
hurtigt i forstaden Suburbicon, da en sort familie flytter ind, og et af kvarterets familier udsættes for et groft røveri.
Medvirkende: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac
Varighed: 105 min.

5/ Good Time

Thriller, Drama, Krimi / 2017 / Instr. Benny Safdie,
Josh Safdie

Den kriminelle Connie, har efter et mislukket bankrøveri fået anbragt sin demente bror Nick i spjældet. Nu gælder det for
Connie om, at få sin bror ud hurtigst muligt, men da han selv er efrtersøgt af politiet, bliver det en lang nat i New Yorks
gader. Filmen fik en Guldpalme nominering til Cannes Film Festival 2017.
Medvirkende: Robert Pattinson, Benny Safdie, Jennifer Jason Leigh
Varighed: 101 min.

6/ The Lego Ninjago Movie

Action, Animation / 2017 / Instr. Charlie Bean, Paul
Fisher

Animationsfilm: Den unge Lloyd er sammen vennerne Kai, Cole, Jay, Zane og Nya hemmelige krigere – der ført an af Kung
Fu Masters Wu bekæmper al slags ondskab. Især den snedige Lord Garmadon, som tilfældigvis er Lloyds far. Han er en
trussel der må standses før hele Ninjago City ødelægges. En episk kamp mellem far og søn er uundgåelig.
Medvirkende: Jackie Chan, Dave Franco, Fred Armisen
Varighed: 101 min.

7/ S.M.A.R.T. Chase

Action, Eventyr, Krimi / 2017 / Instr. Charles Martin

Danny er privat sikkerhedsvagt. Han får til opgave at eskorterer en værdifuld kinesisk antikvitet ud af Shanghai, men han
falder i et baghold, og kvinden han elsker kommer i fare. Sammen med agenter fra Security Management Action Recovery
Team prøver han at redde hende, men opdager samtidig en frygtelig sammensværgelse.
Medvirkende: Orlando Bloom, Simon Yam, Lynn Hung |
Varighed: 95 min.

8/ Take Every Wave

Dokumentar / 2017 / Instr. Rory Kennedy

Dette er den bemærkelsesværdige historie om det amerikanske Surfikon Laird Hamilton. Han forandrede sporten med
storbølge surfing for evigt. Dette dybdegående fortræt skildre hans fascination, frygt, mod og ambition, men også de
omkostninger der følger med.
Medvirkende: Nick Carroll, Darrick Doerner, Laird John Hamilton |
Varighed: 118 min.

9/ Son Of Bigfoot

Animation / 2017 / Instr. Jeremy Degruson, Ben
Stassen

Animationsfilm: Teemagerem Adam søger efter sin far. Snart finder han ud af at han er søn af selveste Bigfoot !! Fadere har
holdt sig skjult i skoven for at beskytte sin famlie fra en virksomhed der vil udføre ekserimenter med hans unikke DNA
Medvirkende: Cinda Adams, Mari Devon, Kirk Thornton
Varighed: 92 min.

Film skal destrueres senest februar 2019

