FILM GUIDE JULI 2018

1/ Anon

Thriller, SciFi / 2018 / Instr. Andrew Niccol

I en fremtid, hvor teknologien har gjort privatliv forældet og hvor selv minder bliver registreret og overvåget, finder en betjent ud
af, at en massemorder dækker sine spor ved at hacke menneskers sind.
Medvirkende: Clive Owen, Afiya Bennett, Morgan Allen
Varighed: 100 min.

2/ The Ballad of Lefty Brown

Western / 2017 / Instr. Jared Moshe

En actionfyldt western og historien om et livslangt venskab. Da Lefty Brown bliver øjenvidne til mordet på sin gamle ven –
den nyvalgte senator sættes alt ind på at finde morderen.
Medvirkende: Bill Pullman, Peter Fonda, Stephen Alan Seder
Varighed: 111 min.

3/ Unsane

Thriller, Horror / 2018 / Instr. Steven Soderbergh

Sawyer bliver udsat for digtalstalking, da en mand ikke vil lade hende være i fred. Hun melder det til politiet, men ender med
at blive anbragt på en institution imod sin vilje. Kan man stole på hendes ord, eller er det noget hun bilder sig ind?
Medvirkende: Claire Foy, Joshua Leonard, Jay Pharoah
Varighed: 98 min.

4/ Marrowbone

Thriller, Horror / 2018 / Instr. Sergio G. Sánchez

Jack og hans 3 yngre søskende, har holdt deres elskedes mors død hemmelig. De har gjort det, for at blive sammen, og bor
stadig på den gammel herregård. Her bliver de dog plaget af uhyggelige hændelser.
Medvirkende: George MacKay, Anya TaylorJoy, Charlie Heaton
Varighed: 110 min.

5/ The Hurricane Heist

Action, Krimi / 2018 / Instr. Rob Cohen

En gruppe tyve planlægger at røve det amerikanske finansministerium, der ligger inde med en masse kontanter. Samtidig
nærmer en kategori 5 orkan sig, men store ødelæggelser til følge.
Medvirkende: Toby Kebbell, Maggie Grace, Ryan Kwanten
Varighed: 103 min.

6/ Phantom Thread

Drama / 2017 / Instr. Paul Thomas Anderson

Reynolds Woodcock er en excentrisk kjoledesigner med residens i London. I selskab med sin søster Cyril lever Woodcock
et kontrolleret liv uden forpligtelser eller faste forhold, men da han møder den unge Alma, står denne tilværelse til en brat
afslutning.
Medvirkende: Vicky Krieps, Daniel DayLewis, Lesley Manville |
Varighed: 130 min.

7/ Isle of Dogs

Animation / 2018 / Instr. Wes Anderson

En Stopmotionfilm, der udspiller sig i en nær fremtid, hvor hunde er blevet en belastning for samfundet, bl.a. på grund af
sygdomme. Derfor beslutter Japans præsident at sende hele racen ud på en øde skralde ø hvor de nu må bo.
Medvirkende: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton
Varighed: 101 min.

8/ The Leisure Seeker

Drama, Eventyr / 2017 / Instr. Paolo Virzì

John og Ella Robina har været sammen i 50 år. De har haft et langt og lykkeligt ægteskab. Tiden har dog sat sine spor og
de har derfor besluttet at tage på et eventyr. Sammen drager de afsted i deres gamle autocamper.
Medvirkende: Helen Mirren, Donald Sutherland, Christian McKay
Varighed: 112 min.

9/ Midnight Sun

Drama / 2018 / Instr. Scott Speer

17årige Katie lider af en sjælden sygdom, der gør at hun ikke kan tåle sollys. Hun bor alene med sin beskyttende og
kærlige far, og bevæger sig derfor kun udenfor om aftenen. En dag møder hun Charlie og i løbet af sommeren indleder de et
romantisk forhold.
Medvirkende: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle
Varighed: 91 min.

Film skal destrueres senest juli 2019

