FILM GUIDE JANUAR 2018

1/ The Mountain Between Us

Action, Drama, Eventyr / 2017 / Instr. Hany Abu
Assad

Da Ben og Alex styrter ned med deres fly midt i de sneklædte bjerge, må de stå sammen for at overleve. De har først lige
mødt hinanden, så de to fremmede må stole på, at de vil hinanden det bedste for at komme helskindet ud af kulden.
Medvirkende: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges
Varighed: 112 min.

2/ Dunkirk

Action, Drama, Krig / 2017 / Instr. Christopher Nolan

Ca. 400.000 soldater  er fanget som levende skydeskiver omringet af fjenden fra fastlandet, havet og ikke mindst luften. De
udmattede unge mænd kan se de engelske kyster i horisonten, men hæren kan ikke sende en storstilet redningsaktion. Nu
er det op til de civilie sjæle at gøre en indsats.
Medvirkende: Fionn Whitehead, Barry Keoghan, Mark Rylance
Varighed: 106 min.

3/ Mark Felt The Man Who Brought Down the White
House

Drama, Historisk / 2017 / Instr. Peter Landesman

Den sande historie om Mark Felt, der under alias navnet “Deep Throat” hjalp journalisterne Bob Woodward og Carl Bernstein
med af afdække ”Watergate” skandalen i 1972. Liam Nesson spiller Mark Felt og Diana Lane hans kone Audery
Medvirkende: Liam Neeson, Diane Lane, Marton Csokas
Varighed: 103 min.

4/ The Vault

Thriller, Horror, Mystery / 2017 / Instr. Dan Bush

Søstrene Vee og Leah Dillon tvinges til at røve en bank, for at redde deres bror Michael. Røveriet starter godt – man kaos
følger, da den trodsige bankdirektør sender dem til boksen i kælderen. Virkelige onde ting begynder at ske.
Medvirkende: James Franco, Taryn Manning, Francesca Eastwood
Varighed: 91 min.

5/ American Made

Action, Komedie / 2017 / Instr. Doug Liman

Piloten Barry Seal, bruger al sin snuhed og snilde til at skabe sig en karriere indenfor to meget forskellige og utradiotionelle
arbejdsgivere. Piloten bliver nemlig hyret som narkosmugler, samtidig med at CIA bruger ham som informant til en stort
opsat aktion mod smuglere fra Nicaragau
Medvirkende: Tom Cruise, Domhnall Gleeson, Sarah Wright
Varighed: 115 min.

6/ Black Butterfly

Thriller / 2017 / Instr. Brian Goodman

Paul er forfatter, men har ikke kunnet skrive noget, siden hans kone forlod ham fire år tidligere. Han bliver tvunget til at sætte
sin gård til salg for at kunne forsørge sig selv, men ingen er interesseret i at købe den. På vej til et møde med sin
ejendomsmægler, Laura, på det lokale cafeteria, kører han ind foran en lastbilchauffør i et stejlt bjergpas og er ved at slå
dem begge ihjel.
Medvirkende: Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Piper Perabo
Varighed: 93 min.

7/ 6 Below: Miracle On The Mountain

Drama, Eventyr / 2017 / Instr. Scott Waugh

En adrenalinsøgende snowboarder farer vild i en voldsom storm i bjergene High Sierras. Han bliver tvunget til at skubbe til
grænserne for menneskets udholdenhed og tvinges samtidig til at bekæmpe sine egne dæmoner i kampen for at overleve.
Medvirkende: Josh Hartnett, Mira Sorvino, Sarah Dumont
Varighed: 98 min.

8/ Red Trees

Dokumentar / 2017 / Instr. Marina Willer

Marina Willer skaber denne dokumentarfilm, da hun sporer sin fars families flugt fra den nazistiske besættelse i Prag under
2. verdenskrig. Kun en ud af tolv jødiske familier overlevede denne rejse.
Medvirkende: Tim PigottSmith
Varighed: 87 min.

9/ The Party

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Sally Potter

Janet er netop blevet valgt til sundhedsminister i oppositionens skyggekabinet. Det skal fejres sammen med ægtemanden
Bill og deres nære venner i parrets kartoffelrækkehus et ikke navngivet sted i det fashionable London. Da vennerne
ankommer, synes Bill at have taget forskud på løjerne med en flaske rødvin. Mens værtinden og de fem gæster tager hul på
champagnen, har han pludselig noget vigtigt at fortælle alle.
Medvirkende: Patricia Clarkson, Bruno Ganz, Cherry Jones |
Varighed: 71 min.

Film skal destrueres senest januar 2019

