FILM GUIDE APRIL 2018

1/ The Greatest Showman

Thriller, Drama / 2017 / Instr. Michael Gracey

Da Barnum narrer banken til at låne ham penge, åbner han et museum, hvor folk kan komme og se alle landets særlinge
samlet på samme sted. Disse inkluderer Den skæggede dame, Den irske kæmpe og Verdens tungeste mand. En snobbet
anmelder bruger ordet ”cirkus”, da han skriver om sin misbilligelse for museet. Barnum tager ordet til sig og skaber et
succesfuldt show med sang, dans og trapezkunst.
Medvirkende: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron
Varighed: 105 min.

2/ I, Tonya

Drama / 2017 / Instr. Craig Gillespie

Filmen om Tonya Harding, der har dyrket skøjteløb, siden hendes kontante og direkte følelseskolde mor pressede hende til
at starte som fireårig. Som voksen er Tonya da også blandt nationens bedste, men hun er ulykkelig og forsøger at løsrive fra
sig sit dominerende ophav ved at stikke af med barndomskæresten. Det ender galt, og snart er Tonya tilbage i den
kontrollerede verden af piruetter og spandeks, hvor de andre deltagere nedgør hende for sin white trashbaggrund.
Medvirkende: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney |
Varighed: 120 min.

3/ The Florida Project

Drama / 2017 / Instr. Sean Baker

Disneyland står i skingrende kontrast til det fattige liv, som leves på motorvejsmotellerne i den hjemløse bydel. Men
tilværelsen på det farverige motel, The Magic Castle, er ikke uden eventyr, for den 6årige Moonee gør hver dag til en fest
med ballade og narrestreger sammen med områdets andre børn i sin sommerferie. Den unge, rebelske mor Halley prøver
desperat at forsørge datteren, mens den lune motelpasser Bobby er den strikse skytsengel for de udsatte beboere henover.
Medvirkende: Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
Varighed: 111 min.

4/ Father Figures

Komedie / 2017 / Instr. Lawrence Sher

Tvillingebrødrene Peter og Kyle finder ud af, at deres mor har løjet om hvem, der er deres far. De begiver sig derfor ud for at
finde ham.
Medvirkende: Owen Wilson, Ed Helms, Glenn Close
Varighed: 113 min.

5/ Victoria & Abdul

Drama, Historisk / 2017 / Instr. Stephen Frears

Året er 1887, og dronningen er allerede en ældre kvinde, der har svært ved at holde sig vågen og ikke mindst i godt humør
ved de utallige arrangementer, kongehuset afholder. Abdul Karim er en ung kontorassistent i Indien, der pga. sit
imponerende udseende hentes til kolonimagtens centrum for at overrække en sjælden mønt til majestætens
halvtresårsjubilæum. Det bliver starten på en uhørt og dybt upopulær alliance mellem selveste dronningen og en helt
almindelig mand, der formår at se mennesket bag myten.
Medvirkende: Judi Dench, Ali Fazal, Tim PigottSmith
Varighed: 11 min.

6/ Jungle

Action, Eventyr / 2017 / Instr. Greg McLean

En ekspedition drager ud i Amazonas jungle for at lede efter en landsby. Men mange farer venter i den tropiske skov. Det
må backpackeren Yossi sande, da gruppen splittes, og han pludselig befinder sig helt alene blandt krybdyr og uden føde.
Jungle er baseret på virkelige hændelser.
Medvirkende: Daniel Radcliffe, Thomas Kretschmann, Alex Russell
Varighed: 115 min.

7/ Brad's Status

Komedie / 2017 / Instr. Mike White

Brad tager sin søn Troy med på en tur for at besøge forskellige universiteter. På turen møder Brad sine gamle
skolekammerater, der alle har fået store karrierer. Selvom Brad egentlig er glad for sit liv i forstanden, så får turen ham til at
sætte sin egen tilværelse og sine beslutninger i perspektiv. Han skal nu vejlede sin søn til at træffe de rigtige valg for sin
fremtid, mens han selv må overvinde sin midtvejskrise.
Medvirkende: Ben Stiller, Austin Abrams, Jenna Fischer
Varighed: 102 min.

8/ Killing Gunther

Action, Komedie / 2017 / Instr. Taran Killam

En gruppe lejemordere, bliver gradvist mere og mere irriterede på deres kollega Gunther (Arnold Schwarzenegger) som er
verdens bedste inden for deres felt. De forsøger derfor at komme ham til livs, hvilket ikke er let, da han altid synes at være et
skridt foran.
Medvirkende: Taran Killam, Dave 'Squatch' Ward, Bobby Moynihan
Varighed: 92 min.

9/ The Insult

Thriller, Drama / 2017 / Instr. Ziad Doueiri

I den libanesiske film 'The Insult' eskalerer en udveksling mellem en kristen libanesisk mand og en palæstinensisk flygtning,
så det ender med en retssag, der får nationalt opmærksomhed. Dramaet har modtaget en Oscarnominering for Bedste
Ikkeengelsksprogede film
Medvirkende: Adel Karam, Kamel El Basha, Camille Salameh |
Varighed: 112 min.

Film skal destrueres senest april 2019

