FILM GUIDE JUNI 2018

1/ Tomb Raider

Action, Drama, Eventyr / 2018 / Instr. Roar Uthaug

Lara Croft er datteren af en excentrisk eventyrer, der forsvandt for syv år siden. Nu er hun 21 år, uden retning i livet, og
nægter at overtage styringen af faderens forretningsimperium. Hun vil finde ud af sandheden om sin far og begynder at
efterforske mysteriet. Hans sidste, kendte opholdssted er et gravkammer på en mytisk ø, og det bliver en rejse med livet
som indsats for den unge arkæolog.
Medvirkende: Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins
Varighed: 118 min.

2/ Darkest Hour

Drama, Historisk / 2017 / Instr. Joe Wright

Anden Verdenskrig er brudt ud, nazisternes ustoppelige krigsmaskine ruller henover Vesteuropa, og en invasion er nært
forestående. Den britiske hær er sendt til Dunkerque i Frankrig i et forsøg på at stoppe Hitlers tropper, men det viser sig
hurtigt, at de er håbløst overmatchet, og at krigen sandsynligvis vil få en brat ende, hvis ikke soldaterne bliver hjulpet hjem.
Medvirkende: Gary Oldman, Lily James, Kristin Scott Thomas
Varighed: 125 min.

3/ The Titan

Thriller, SciFi / 2018 / Instr. Lennart Ruff

i en nær fremtid, hvor jorden er ved at blive ubeboelig for menneskeheden. En militærfamilie vælger at deltage i et nyt
eksperiment, hvor man accelererer menneskehedens evolutionsstadie  og derved måske finder en 'mutantform' som kan bo i
det ydre rum. Det går selvfølgelig galt, da en soldat bliver til et overmenneskeligt bæst  og nu er filmen blevet lidt mere
horroragtig!
Medvirkende: Sam Worthington, Taylor Schilling, Tom Wilkinson
Varighed: 97 min.

4/ Red Sparrow

Thriller, Mystery / 2018 / Instr. Francis Lawrence

I spionthrilleren 'Red Sparrow' følger man ballerinaen Dominika Egorova. Hun kommer imidlertid ud for en brutal ulykke,
hvilket betyder, at hun bliver nødt til at indstille sin karriere som danserinde. Det bliver starten på et helt nyt liv for den
russiske kvinde. Hun siger nemlig nu ja til at blive del af en hemmelig efterretningstjeneste for økonomisk at kunne
opretholde et liv for sin syge mor. Således starter hun den hårde træning i at blive en såkaldt ’sparrow’  en spion, der er
mester udi manipulation og fysisk forførelse.
Medvirkende: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts
Varighed: 160 min.

5/ Journey's End

Drama, Krig / 2017 / Instr. Saul Dibb

I en skyttegrav i Aisne under 1. verdenskrig fortælles historien om en gruppe britiske officerer, der anført af den mentalt
desintegrerende unge officer Stanhope – afventer deres skæbne.
Medvirkende: Paul Bettany, Sam Claflin, Asa Butterfield
Varighed: 107 min.

6/ The Breadwinner

Drama, Animation / 2017 / Instr. Nora Twomey

En animeret film. Parvana er en 11 årig pige, der vokser op under Taliban i Afghanistan i 2001. Da hendes far bliver arresteret
fejlagtigt, klipper hun sit hår og klæder sig som en dreng for at kunne forsørge sin familie.
Medvirkende: Saara Chaudry, Soma Chhaya, Noorin Gulamgaus
Varighed: 94 min.

7/ Winchester

Eventyr, Fantasy / 2018 / Instr. Michael Spierig

'Winchester: The House That Ghosts Built' handler om arvtageren til Winchester formuen, der tror hun hjemsøges af
spøgelser, som er blevet slået ihjel af den såkaldte Winchester riffel.
Medvirkende: Helen Mirren, Sarah Snook, Finn SciclunaO'Prey
Varighed: 99 min.

8/ Wonder Wheel

Drama / 2017 / Instr. Woody Allen

'Wonder Wheel' foregår i New York på Coney Island i 1950'erne. Her bliver den idylliske stemning med strand og tivoli
afbrudt, da karruseloperatørens fortabte datter vender hjem  med mafiaen lige i hælene. I centrum står operatørens kone
Ginny, der prøver at få tingene til at hænge sammen, samtidig med at hun forsøder tilværelsen med en affære med den
yngre livredder Mickey.
Medvirkende: Justin Timberlake, Juno Temple, Robert C. Kirk
Varighed: 101 min.

9/ Finding Your Feet

Komedie / 2017 / Instr. Richard Loncraine

I den romantiske komedie 'Finding Your Feet' har en mand en affære med sin kones bedste veninde. Mandens eneste
tilflugtssted er nu elskerindens søster, som bor i et hippemiljø.
Medvirkende: Joanna Lumley, Celia Imrie, Timothy Spall
Varighed: 111 min.

Film skal destrueres senest juni 2019

