FILM GUIDE AUGUST 2018

1/ Pacific Rim: Uprising

Action, SciFi / 2018 / Instr. Steven S. DeKnight

Jake har opgivet sin træning og lever nu i en kriminel underverden, men da en ustoppelig trussel bringer verden på randen af
sammenbrud, får han en chance af sin søster Mako, som leder en ny generation af modige piloter.
Medvirkende: John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny
Varighed: 111 min.

2/ Beirut

Thriller, Drama / 2018 / Instr. Brad Anderson

A U.S. diplomat flees Lebanon in 1972 after a tragic incident at his home. Ten years later, he is called back to wartorn
Beirut by a CIA operative to negotiate for the life of a friend he left behind.
Medvirkende: Jon Hamm, Jay Potter, Khalid Benchagra
Varighed: 109 min.

3/ Tully

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Jason Reitman

Marlo, har født sit tredje barn og ikke får meget hjælp på hjemmefronten af sin travle mand. Marlo er ved at brænde sammen
af træthed, så da hendes velhavende bror tilbyder at betale en barnepige, der kan tage over om natten, forholder hun sig
skeptisk, men ender med at takke ja.
Medvirkende: Charlize Theron, Mackenzie Davis, Mark Duplass
Varighed: 95 min.

4/ The Rider

Drama, Western / 2017 / Instr. Chloé Zhao

Brady lever fattigt med sin far Tom og lillesøsteren Lilly, der har Asperger’s Syndrome. Brady var engang en stjerne i
Rodeoverdenen. Men et alvorligt fald fra en tyr stopper den karriere, han pådrager sig en alvorlig hjerneskade. Lægerne har
forbudt ham at ride igen.
Medvirkende: Brady Jandreau, Tim Jandreau, Lilly Jandreau
Varighed: 94 min.

5/ Bad Samaritan

Thriller, Horror / 2018 / Instr. Dean Devlin

Et par indbrudstyve tages til fange i det hus, de ellers havde udtænkt sig at røve. Men de opdager hurtigt, at de ikke er de
eneste  og inden længe er de en del af en uhyggelig katteneftermusenleg.
Medvirkende: David Tennant, Kerry Condon, Robert Sheehan
Varighed: 100 min.

6/ 7 days in Entebbe

Drama, Historisk / 2018 / Instr. José Padilha

Den autentiske thriller '7 Days in Entebbe' handler om fire kaprere, som overtager et fly og tager passagererne som gidsler i
1976. Flykaprerne kræver, at de lander i Entebbe, Uganda for at befri flere palæstinenser, der sidder fængslet i Israel.
Medvirkende: Batsheva Dance Company, Zina Zinchenko, Ben Schnetzer
Varighed: 107 min.

7/ The Hatton Garden Job

Action, Thriller / 2017 / Instr. Ronnie Thompson

Det er dramatiseringen af et virkeligt kup, der fandt sted i april 2015. The Hatton Garden Safe Doposit Company, der ligger
centralt i London, bliver udsat for røveri af 4 gamle mænd. Alle erfarne tyve.
Medvirkende: Matthew Goode, Joely Richardson, Stephen Moyer
Varighed: 93 min.

8/ Backstabbing for Beginners

Drama, Historisk / 2018 / Instr. Per Fly

Filmen er inspireret af den sande historie om danskeren Michael Soussan, der fik job i FN’s humanitære hjælpeprogram Oil
for Food i 1996. Jobbet, der er en regulær drømmestilling for Soussan, medfører usædvanligt hårdt arbejde, da han bliver
sendt fra FNhovedkvarteret i New York til kaotiske Bagdad, hvor ustabilitet og korruption hersker.
Medvirkende: Theo James, Jacqueline Bisset, Ben Kingsley
Varighed: 108 min.

9/ Seven Sundays

Drama / 2017 / Instr. Cathy GarciaMolina

Enkemanden Manuel føler sig ensom og overladt sig selv. Børnene har travlt med deres egen liv – job og familie. Lige til den
dag, han ringer og fortæller sine børn at han har cancer og kun har 7 uger tilbage af livet. Filmen er på Tagalog med
engelske undertekster..
Medvirkende: Ronaldo Valdez, Aga Muhlach, Dingdong Dantes
Varighed: 128 min.

Film skal destrueres senest august 2019

