FILM GUIDE DECEMBER 2018

1/ Mission Impossible: Fallout

Action, Thriller / 2018 / Instr. Christopher McQuarrie

Tom Cruise tilbage for sjette gang i rollen som IMFagenten Ethan Hunt. Efter en mislykket mission ender nogle atomvåben i
de forkerte hænder, og Ethan Hunt og hans gruppe tvinges til at samarbejde med CIA og den mere hårdhændede agent
Walker i et kapløb med tiden.
Medvirkende: Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames
Varighed: 147 min.

2/ The Pradator

Action, SciFi / 2018 / Instr. Shane Black

En ung dreng komme ved et uheld til at sætte en alarm i gang, der tilkalder predators til Jorden. Ikke alene vender de
højteknologiske rumvæsner tilbage, men denne gang er de stærkere end nogensinde før. Predatorerne har nemlig
opgraderet dem selv ved at tilføje DNA fra andre rumvæsener.
Medvirkende: Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay
Varighed: 107 min.

3/ Skyscraber

Action, Drama / 2018 / Instr. Rawson Marshall
Thurber

Dwayne Johnson er vel et rimeligt godt bud på den nye Bruce Willis – han slår en prober næve og kan fyre oneliners af
uden af miste charmepoints. I hans nyeste actionfilm er vi i hvert fald tæt på en moderne udgave af klassikeren Die Hard, da
Johnson skal stoppe en flok onde europæiske ubudne gæster.
Medvirkende: Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han
Varighed: 102 min.

4/ The First Purge

Action, Horror / 2017 / Instr. Gerard McMurray

I denne fremtidsgyser er ALT tilladt i 12 timer. Herunder Mord ! Alle for frit lejde til at begå forbrydelser uden at blive
retsforfulgt.
Medvirkende: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade
Varighed: 98 min.

5/ The Wife

Drama / 2017 / Instr. Björn Runge

Forfatteren Joe Castleman får tildelt Nobels Litteraturpris. En ære der får store konsekvenser for både ham og hans kone
Joan. I 40 år har Joan nemlig tilsidesat egne ambitioner og drømme for at være den hustru, som den charmerende og
kvindeglade Joe havde brug for. Men turen til Stockholm og de mange forberedelser op til ceremonien giver nu den loyale
ægtefælle alvorligt stof til eftertanke.
Medvirkende: Christian Slater, Max Irons, Glenn Close
Varighed: 100 min.

6/ Papillon

Drama, Krimi / 2017 / Instr. Michael Noer

Fortællingen følger den handlekraftige, unge svindler Henri 'Papillon' Charrière, der ender i en berygtet fangelejr i Fransk
Guyana efter at være dømt til livsvarigt fængsel for et mord, han ikke har begået. Besat af at slippe væk og genvinde sin
frihed indleder han et samarbejde med den intellektuelle outsider Louis Dega, og deres forhold bliver essentielt for begges
overlevelse på stedet.
Medvirkende: Charlie Hunnam, Damijan Oklopdzic, Christopher Fairbank
Varighed: 133 min.

7/ Kusina Kings

Komedie / 2018 / Instr. Victor Villanueva

Ronnie og Benjie er bedste venner. De må deltage i en kokke konkurrence for at redde deres restaurant og deres venskab.
Tagalog med engelsk undertekst.
Medvirkende: Zanjoe Marudo, Empoy Marquez, Ryan Bang
Varighed: 88 min.

8/ An Actor Prepares

Komedie / 2018 / Instr. Steve Clark

Efter et hjerteanfald tvinges den verdensberømte alkoholiserede skuespiller til at rejse tværs gennem landet, med sin
ukendte søn.
Medvirkende: Jeremy Irons, Jack Huston, Matthew Modine
Varighed: 87 min.

9/ Iscelitel

Komedie / 2017 / Instr. Gjorce Stavreski

En underbetalt togmekaniker bager en kage med marihuana til sin kræftsyge far, for at smertelindre ham. Men marihuanaen
er stjålet, og pusherne er efter ham. Det have deres drug tilbage. Naboerne er også efter ham: De vil have opskriften på
kagen !
Medvirkende: Blagoj Veselinov, Anastas Tanovski, Aksel Mehmet
Varighed: 104 min.

Film skal destrueres senest december 2019

