FILM GUIDE MARTS 2018

1/ The Snowman

Thriller, Drama / 2017 / Instr. Tomas Alfredson

Snemanden' foregår i Oslo, hvor vicekommisær Harry Hole efterforsker en række koldblodige mord, der altid falder på
snefulde dage.Sagen starter, da en kvinde forsvinder og hendes halstørklæde på uforklarlig vis dukker op på noget, der ligner
et gerningssted.
Medvirkende: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson, Charlotte Gainsbourg
Varighed: 119 min.

2/ Justice League

Action, Eventyr, Fantasy / 2017 / Instr. Zack Snyder

Verden er i større fare end nogensinde før i dette femte kapitel af superhelteserien, som foregår nogle måneder efter opgøret
i Batman v Superman: Dawn of Justice. Batman drives af Supermans uselviske handlinger og søger hjælp hos sin nye
allierede, Wonder Woman, i forsøget på at redde verden. Sammen rekrutterer de et helt hold af superhelte til at bekæmpe
ondskaben.
Medvirkende: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa
Varighed: 120 min.

3/ The Shape Of Water

Drama, Eventyr, Fantasy / 2017 / Instr. Guillermo del
Toro

'The Shape of Water' er et overnaturligt eventyr, der foregår op til Den Kolde Krig i USA i 1963. I regeringens skjulte
laboratorium arbejder den ensomme og stumme Elisa. Hendes liv ændres drastisk, da hun sammen med sin kollega Zelda
opdaget et hemmeligt eksperiment.
Medvirkende: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon
Varighed: 123 min.

4/ Breathe

Drama / 2017 / Instr. Andy Serkis

En autentisk historie om Robin Cavendish og hans kone Diana. Robin bliver som 28årig ramt af polio, der gør ham lammet
fra halsen og ned. Lægen siger, at han kun har tre måneder tilbage at leve, men ender med at begive sig ud i verdenen med
Diana, i håb om at hjælpe andre med samme lidelse.
Medvirkende: Andrew Garfield, Claire Foy, Hugh Bonneville
Varighed: 118 min.

5/ Mother!

Drama, Horror / 2017 / Instr. Darren Aronofsky

Gyserdramaet 'Mother!' handler om et ægtepar, som inviterer fremmede, ukendte gæster inden for i deres hjem.Især
manden åbner armene for de nye bekendtskaber, og mens flere og flere mennesker ankommer til metrikkelen, bliver parrets
forhold sat på en voldsom prøve.
Medvirkende: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
Varighed: 121 min.

6/ The Killing Of The Sacred Deer

Thriller, Drama, Mystery / 2017 / Instr. Yorgos
Lanthimos

Vi følger en velanset kirurg, som i små skridt får vendt op og ned på sit liv, efter han åbner sit hjem op for en ung dreng, der
tvetydigt indsmigrer sig hos familien. Som fortællingen foldes ud, dukker der flere hemmeligheder op. Familiens
sammenhold sættes således på prøve, mens opløsningen konstant lurer om hjørnet.
Medvirkende: Barry G. Bernson, Herb Caillouet, Bill Camp
Varighed: 121 min.

7/ LBJ

Drama / 2016 / Instr. Rob Reiner

Historien om USA´s præsident Lyndon Baines Johnson fra hans unge dage i Texas til han ender som Præsident i Det Hvide
Hus.
Medvirkende: Woody Harrelson, Michael StahlDavid, Richard Jenkins
Varighed: 98 min.

8/ The Bachelors

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Kurt Voelker

Efter sin kones tidlige død, flytter den sørgende enkemand med sin søn til en andel del landet. Han har fået nyt job. Deres liv
ændre sig, da de møder to unikke kvinder det hjælper dem til at omfagne livet og elske igen.
Medvirkende: Odeya Rush, J.K. Simmons, Jean Louisa Kelly
Varighed: 99 min.

9/ Happy Death Day

Thriller, Horror, Mystery / 2017 / Instr. Christopher
Landon

Den unge pige Tree, har den værst tænkelige fødselsdag  det er nemlig også hendes dødsdag. Tree gennemlever sin
fødselsdag om og om igen, som hver gang ender med at hun bliver slået ihjel af maskeret morder. Men hvem vil dræbe Tree?
Hun må finde morderen og gøre en ende på sit levende mareridt.
Medvirkende: Jessica Rothe, Israel Broussard, Ruby Modine
Varighed: 96 min.

Film skal destrueres senest marts 2019

