FILM GUIDE MAJ 2018

1/ Maze Runner: The Death Cure

Action, Thriller, SciFi / 2018 / Instr. Wes Ball

Thomas sætter det sidste ind for at finde en kur mod den altødelæggende sygdom, der forvandler mennesker til
zombielignende væsner. Sammen med gruppen af de undslupne 'Gladers', skal de bryde ind i den legendariske by 'Last
City', der viser sig at være den farligste labyrint, de nogensinde har stået over for. Samtidig forsøger WCKD (WICKED) at
give Thomas og de tilbageværende lysboere deres hukommelse tilbage som led i jagten på kuren.
Medvirkende: Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario
Varighed: 141 min.

2/ 12 Strong

Action, Drama, Krig / 2018 / Instr. Nicolai Fuglsig

Krigsdramaet '12 Strong' foregår kort tid efter terrorangrebet på World Trade Center, den 11. september 2001, hvor en gruppe
elitesoldater blive sendt til Afghanistan for at bekæmpe Taliban.Tusindvis af kilometer hjemmefra og i undertal, 5.000 til 1,
måtte soldaterne ride på hesteryg i kamp mod tanks!
Medvirkende: Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña
Varighed: 130 min.

3/ Hostiles

Drama, Western / 2017 / Instr. Scott Cooper

Westerndramaet 'Hostiles' udspiller sig i 1892, hvor en legendarisk kaptajn modvilligt går med til at eskortere en Cheyenne
høvding og hans familie igennem et farligt territorium.
Medvirkende: Christian Bale, Scott Shepherd, Rosamund Pike
Varighed: 134 min.

4/ Texas Chainsaw Massacre: Leatherface

Thriller, Horror / 2017 / Instr. Alexandre Bustillo

I Texas længe før begivenhederne i Motorsavsmassakren finder sted bliver den berygtede Sawyerfamilies yngste barn dømt
til anbringelse på en galeanstalt, efter at sheriffens datter er blevet dræbt under mistænkelige omstændigheder. Ti år senere
tager den nu halvvoksne Sawyer en ung sygeplejerske som gidsel og flygter sammen med tre andre fanger. Med den
hævntørstige sherif og resten af politiet i hælene kaster Sawyer sig ud i et voldsorgie af et roadtrip, der former ham til det
uhyre, vi i dag kender som Leatherface.
Medvirkende: Stephen Dorff, Lili Taylor, Sam Strike
Varighed: 90 min.

5/ Daddy's Home 2

Komedie / 2017 / Instr. Sean Anders

Far Dusty har fået det til at fungere med sin tidligere rival, stedfar Brad, og begge har nye familier med stedbørn og koner.
Men da julen står for døren, er der alligevel noget der mangler. Derfor inviterer makkerparret deres respektive fædre på
besøg, for at børnene kan få én stor, samlende højtid med bedstefædrene. Da Dusty og Brads fædre dukker op, står det
klart, hvor forskellige de to er, og snart er en rivalisering om børnenes gunst uundgåelig.
Medvirkende: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson
Varighed: 100 min.

6/ Loving in Tandem

Komedie / 2017 / Instr. Giselle Andres

Shine er en glad pige, der vil gøre alt for sin familie. Men når det kommer til kærlighed er hun fuldstændig umulig. Da hun
endelig finder den sande kærlighed, virker det helt umuligt. En Phillipinsk romantisk film.
Medvirkende: Maymay Entrata, Edward Barber, Kisses Delavin
Varighed: 108 min.

7/ Lady Bird

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Greta Gerwig

Christine, som kalder sig selv for Lady Bird, kæmper sig igennem den lokale kristne High School i en kedelig forstad.
Teenageren drømmer om at komme på College ovre på Østkysten, for hun er træt af livet i Sacramento, og hendes mor der
altid kritiserer hende. Et lyspunkt er dog, at hun kommer med i årets musical, hvor hun møder den søde og respektfulde
Danny, der kommer fra den velhavende del af byen.
Medvirkende: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts
Varighed: 94 min.

8/ Slumber

Horror / 2017 / Instr. Jonathan Hopkins

Alice der en læge, ecialiseret i søvn, prøver at redde en familie, der terroriseres af en dæmon, der lever af deres mareridt.
Medvirkende: Maggie Q, Will Kemp, Sylvester McCoy
Varighed: 104 min.

9/ Pork Pie

Action, Komedie / 2017 / Instr. Matt Murphy

Ved en fejltagelse bliver 3 venner til ”forbrydere” der i en gul Mini jagter en tabt kærlighed gennem hele New Zealand. De har
masser af politi og journalister i hælene.
Medvirkende: Dean O'Gorman, James Rolleston, Ashleigh Cummings
Varighed: 105 min.

Film skal destrueres senest maj 2019

