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1/ A Quiet Place

Drama, SciFi / 2018 / Instr. John Krasinski

Filmen udspiller sig i en ikke så fjern fremtid, hvor verden er blevet ramt af en monsterepidemi, der betyder, at den mindste
lyd kan slå dig ihjel. Familien Abbott har isoleret sig på deres gård, hvor de har taget så mange forholdsregler som muligt for
at overleve i stilhed. Et nyt barn er dog på vej, og nye udfordringer venter for de to forældre, hvis ældre børn kæmper med
deres egne problemer.
Medvirkende: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds
Varighed: 90 min.

2/ Hotel Artemis

Action, Thriller / 2018 / Instr. Drew Pearce

Vi er i 2028 og er på et hemmeligt hospital, der kun behandler kriminelle med medlemskab. Sygeplejersken, der har styret
hospitalet i 22 år, har aldrig før haft problemer med stedets strenge politik om, at INGEN af patienterne må slå hinanden
ihjel, mens de er indlagt. En regel, der snart udfordres på det kraftigste, da en værdifuld genstand medbringes.
Medvirkende: Jodie Foster, Sofia Boutella, Dave Bautista
Varighed: 94 min.

3/ Deadpool 2

Action, Komedie / 2018 / Instr. David Leitch

Superheltefilmen 'Deadpool 2' handler om den kække, politisk ukorrekte og flabede Deadpool, der besidder det borgerlige
navn Wade Wilson. Denne gang må den sværdsvingende antihelt og vansirede mutant Deadpool samle et hold af med
mutanter for sammen at beskytte en ung artsfælle med superkræfter mod den brutale og tidsrejsende Cable.
Medvirkende: Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin
Varighed: 119 min.

4/ American Animals

Drama, Krimi / 2018 / Instr. Bart Layton

Den utrolige men sande historie om 4 unge mænd, der forsøger at udføre et af de mest dristige tyverier i amerikas historie.
De har planlagt det perfekte røveri.
Medvirkende: Evan Peters, Ann Dowd, Barry Keoghan
Varighed: 115 min.

5/ Chuck/ The Bleeder

Drama, Historisk / 2016 / Instr. Philippe Falardeau

Den sandfærdige historie om heavy vægt bokseren Chuck Wepner, som danner grundlag for filmene om Rocky Balboa
Medvirkende: Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Ron Perlman
Varighed: 98 min.

6/ Sergio and Sergei

Drama / 2017 / Instr. Ernesto Daranas

Sovjetunionens sammenbrud i 1991 tvang kosmonauten Sergei Kiralev til at forblive i kredsløb om Jorden i fire ekstra
måneder. Den cubanske instruktør Ernesto Darranas har brugt dette som afsæt til en nostalgisk og indimellem
eksistentialistisk komedie om kommunisme, radioamatørisme, liv, død og alt det indimellem.
Medvirkende: Camila Arteche, A.J. Buckley, Ana Gloria Buduén
Varighed: 107 min.

7/ Beast

Krimi, Mystery / 2017 / Instr. Michael Pearce

Den unge kvinde Moll forelsker dig i den gådefulde outsider Pascal. Pascal hjælper Moll med at bryde fri fra hendes
undertrykkende familie, men da han pludselig mistænkes for en række brutale mord, må Moll vælge om hun vil stå ved
Pascals side og forsvare han.
Medvirkende: Geraldine James, Jessie Buckley, Johnny Flynn
Varighed: 107 min.

8/ Loving Pablo

Drama, Krimi / 2017 / Instr. Fernando León de
Aranoa

Den unge journalist Virginia indleder et romantisk forhold til den notoriske narkobaron Pablo Escobar.
Medvirkende: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter Sarsgaard
Varighed: 123 min.

9/ Dukot

Action, Krimi / 2017 / Instr. Paul Soriano

En Philippinsk thriller om kidnapningen. Familien går gennem helvede, da Carlo bliver kidnappet. Carlo må reddes ellers er
han tvunget til kæmpe mod de skruppelløse exmilitante lejemordere, der har kidnappet ham.Filmen er på Tagalog med
engelske undertekster..
Medvirkende: Enrique Gil, Christopher De Leon, Shaina Magdayao
Varighed: 95 min.

Film skal destrueres senest september 2019

