FILM GUIDE JANUAR 2019

1/ Bad Times at the El Royal

Drama, Mystery / 2018 / Instr. Drew Goddard

Syv fremmede mennesker, mødes en stormfuld aften på El Royalehotellet i 1960'erne. Hotellet gemmer på en håndfuld
hemmeligheder, som alle vil blive udgravet i løbet af denne aften. Receptionisten Miles Meller byder præsten Daniel Flynn,
sangeren Darlene Sweet og støvsugersælgeren Laramie Seymour Sullivan velkommen til hotellet, der ligger på grænsen
mellem Nevada og Californien. Inden længe dukker søstrene Emily og Ruth Summerspring op i receptionen, og den
ondskab, de løber fra, vil fange alle de øvrige under tordenen og regnen.
Medvirkende: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson
Varighed: 141 min.

2/ The Little Stranger

Drama, Mystery / 2018 / Instr. Lenny Abrahamson

Vi er i 1947 og Dr. Faraday, som er søn af en tjenestepige, og nu lever et stille liv som en lokal læge. Dr. Faraday bliver en
varm sommerdag tilkaldt til stedet, Hundreds Hall, hvor hans mor plejede at arbejde. Familien, der bor i huset nu, bliver
hjemsøgt, og lægen trækkes ind i de uhyggelige rædsler.
Medvirkende: Ruth Wilson, Domhnall Gleeson, Will Poulter
Varighed: 111 min.

3/ Colette

Drama, Historisk / 2018 / Instr. Wash Westmoreland

Da den unge kvinde Gabrielle endelig stikker af til Paris med den ældre succesforfatter kendt som Willy, er det egentlig for
at leve et roligt liv med sin elskede. Men introduktionen til storbyen, Willys flamboyante liv og ikke mindst litteraturen ændrer
alt for Gabrielle. Den vilde livsstil koster mange penge, og snart begynder hun at hjælpe sin mand ved at skrive bøger under
hans navn. Men da reaktionerne på hendes semibiografiske bøger om pigen Claudine bliver et kæmpe fænomen, indser
Gabrielle, at hun selv er kunstner.
Medvirkende: Keira Knightley, Fiona Shaw, Dominic West
Varighed: 111 min.

4/ Juliet, Naked

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Jesse Peretz

Juliet' handler om kvinden Annie, der bor i en lille engelsk badeby, arbejder på det lokale museum og er kørt sur i sit forhold
med manden Duncan. Duncan lever lidt sit eget liv som kæmpe fan af den mystiske musiker Tucker Crowe, der forsvandt fra
rampelyset for mange år siden og nu dyrkes som en slags kultfigur. Annie deler ikke sin mands besættelse, så en dag
skriver hun ud af frustration en negativ blog om sangerens mesterværk, hvilket fører til en ganske uventet email.
Medvirkende: Chris O'Dowd, Rose Byrne, Kitty O'Beirne
Varighed: 97 min.

5/ Peppermint

Action, Thriller / 2018 / Instr. Pierre Morel

Riley North vågner fra en koma efter et brutalt overfald, hvor hendes mand og datter er blevet dræbt. Politiet ved, med Rileys
hjælp, hvem gerningsmændende er, men systemet insisterer på at beskytte dem. Korruption og banderelateret kriminalitet
går hånd i hånd med retssagen, så gerningsmændende går fri, til Rileys store frustration. Riley beslutter derfor, at tage
sagen i egen hånd og forsvinder fra jordens overflade. I fem år fokuserer hun al sin sorg og frustration over det amerikanske
retssystem på ét eneste formål  at få hævn!
Medvirkende: Jennifer Garner, John Gallagher Jr., John Ortiz
Varighed: 101 min.

6/ We the Animals

Drama / 2018 / Instr. Jeremiah Zagar

I en mixedrace familie, som det hedder over there, vokser Jonah op med sine to uadskillelige brødre og forældrene, der
slås, elsker og slås med hinanden på skift, mens de forsøger at forlige sig med den fattige arbejderklasses håbløshed.
Flasket op med kærlighed, vold og en vrede, hans sind har svært ved at håndtere, forsvinder Jonah lejlighedsvis ind under
sengen med sit kladdehæfte og tegner tegninger, der bliver til storslåede animationer, midt i denne varmblodede
impressionistiske hvirvelvind af en film om alle de følelser, eventyr og knubs, der former et lille menneske.
Medvirkende: Sheila Vand, Raúl Castillo, Evan Rosado
Varighed: 94 min.

7/ Bel Canto

Thriller, Drama / 2018 / Instr. Paul Weitz

En verdensberømt operasangerinde bliver fanget i en gidsel situation, da hun er inviteret til at optræde for en meget
velhavende industrimagnat i sydamerika.
Medvirkende: Julianne Moore, Ken Watanabe, Sebastian Koch
Varighed: 100 min.

8/ Take the Ball, Pass the Ball

Dokumentar / 2018 / Instr. Duncan McMath

Den ultimative historie om det største fodboldhold, nogensinde samlet. I 4 eksplosive år leverede Pep Guardiolas Barca den
bedste fodbold i historien og forførte fans i hele verden. Vi følger holdet fra 2008 til 2012 hvor bl.a. Adibal kæmper sig tilbage
til livet efter cancer, og hvordan Messi, den bedste spiller verden har set – næsten som 13 årig blive afvist fra Barca.
Medvirkende: Éric Abidal, Dani Alves, Albert Benaiges
Varighed: 87 min.

9/ Andhadhun

Komedie, Krimi / 2018 / Instr. Sriram Raghavan

Den blinde pianist Akash forbereder sig til sin London koncert, da han bliver påkørt af Sophie. Dette medfører en række
mystiske begivenheder, der fuldstændig ændrer hans liv. Nu må han pludselig vidnet til en forbrydelse han aldrig har set.
Indisk med engelske undertekster
Medvirkende: Ayushmann Khurrana, Tabu, Radhika Apte
Varighed: 139 min.

Film skal destrueres senest januar 2020

