FILM GUIDE JANUAR 2017

1/ Jason Bourne

Action, Thriller / 2016 / Instr. Paul Greengrass

Actionthrilleren Jason Bourne foregår adskillige år, efter den overmenneskelige agent nedkæmpede Operation Treadstone
og Blackbriar for derefter at forsvinde sporløst. Nu er tiden dog en anden, og verden plages af hidtil uset ustabilitet. Pludselig
dukker Jason Bourne op til overfladen. Han har fået sin hukommelse tilbage og er fast besluttet på at finde alle svarene på
sin fortid og måske endda lokalisere sin familie. Samtidig er et nyt program blevet skabt medd et formål at jage den
løsslupne superagent. En kamp mod tiden påbegyndes for Bourne, der både møder nye og velkendte ansigter på sin
mission.
Medvirkende: Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander
Varighed: 123 min.

2/ War Dogs

Action, Komedie, Drama / 2016 / Instr. Todd Phillips

I filmen War Dogs møder den unge David Packouz sin gamle skolekammerat Efraim Divelori efter flere års adskillelse.
Efraim er i mellemtiden blevet velhavende ved at sælge våben til hæren via en ukendt regel, der giver små firmaer mulighed
for at byde på militære kontrakter. Vennerne slår sig sammen om at finde alle de kontrakter, som de store spillere ikke gider
beskæftige sig med, og snart ruller pengene ind. David og Efraim begynder nu at se sig om efter endnu mere lukrative
aftaler, og muligheden byder sig, da de opdager en ordre på 300 millioner dollars om levering af våben til de amerikanske
allierede i Afghanistan. Men en så massiv aftale har de aldrig beskæftiget sig med før, og snart er makkerparret ude, hvor de
ikke kan bunde.
Medvirkende: Jonah Hill, Miles Teller, Steve Lantz
Varighed: 114 min.

3/ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

Drama, Eventyr / 2016 / Instr. Tim Burton

Filmen Miss Peregrine's Home for Peculiar Children er en ny film af Tim Burton, der handler om den unge Jacob, som rejser
til en lille ø ved Wales’ kyst for at opklare et familiemysterium. På øen møder han en besynderlig pige, som tilsyneladende
forsvinder for øjnene af ham. Hun ender dog med at lede ham til Miss Peregrines børnehjem, et mystisk sted der gemmer på
masser af hemmeligheder. Snart må Jacob erkende, at der ikke blot findes børn med overnaturlige kræfter: Han spiller selv
en vigtig rolle i deres overlevelse.
Medvirkende: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
Varighed: 127 min.

4/ The Beatles: Eight Days A Week  The Touring
Years

Action, Dokumentar / 2016 / Instr. Ron Howard

Musikdokumentaren The Beatles: Eight Days A Week  The Touring Years er baseret på de første år af Beatles' karriere.
Filmen stiller skarpt på 19621966, dvs. den periode, hvor de turnerede og solidt placerede sig som et af verdens mest
populære bands. Instruktøren Ron Howard dykker ned i, hvordan John Lennon, Paul McCartney, George Harrison og Ringo
Starr greb arbejdet an  hvordan de tog deres beslutninger, skabte musikken og ikke mindst sammen igangsatte en fælles
karriere. Dokumentaren viser desuden forskellige private optagelser (8mm) fra rundt omkring i verden.
Medvirkende: John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney
Varighed: 137 min.

5/ Imperium

Thriller, Drama / 2016 / Instr. Daniel Ragussis

Den idealistiske FBI agent, Nate Foster, går undercover for at infiltrere en radikal, hvid nazistisk terrorgruppe. Den lovende,
nyslåede agent får en ny identitet, og udfordres for ikke at gå på kompromis med sine egne principper i en farlig
underverden, bestående af hvide racister.
Medvirkende: Daniel Radcliffe, Toni Collette, Tracy Letts
Varighed: 109 min.

6/ Masterminds

Action, Komedie / 2016 / Instr. Jared Hess

Komedien Masterminds handler om nattevagten David, der arbejder som chauffør i et firma, som tilbyder sikkerhedstransport
i pansrede biler. Sammen med en medarbejder i en bank planlægger han et af de største bankrøverier i USAs historie.
Medvirkende: Kate McKinnon, Kristen Wiig, Devin Ratray
Varighed: 95 min.

7/ The Birth of a Nation

Drama, Historisk / 2016 / Instr. Nate Parker

Filmen The Birth of a Nation' foregår i år 1831, og følger slaven Nat Turner i Virginia. Prædikanten Turner vælger at gøre oprør
efter at have oplevet utallige grusomheder mod sig selv og andre slaver.
Medvirkende: Nate Parker, Armie Hammer, Penelope Ann Miller
Varighed: 120 min.

8/ Marauders

Action, Thriller / 2016 / Instr. Steven C. Miller

Da en bank rammes af et kæmpe kup peger alle spor i retning af bankens ejer og hans magtfulde klienter. Kuppene
forsætter, og da FBI ser nærmere på sagen, står det klart, at der er tale om en større sammensværgelse.
Medvirkende: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautist a
Varighed: 107 min.

9/ Swiss Army Man

Komedie, Drama, Eventyr / 2016 / Instr. Director
Name

Hank er strandet på en øde ø, og har bundet sig en løkke om halsen, da hængning synes at være eneste udvej. Men så
opdager han en strandvasker, og måske er alt håb alligevel ikke ude. Liget plages ikke bare af flatulens. Det er faktisk også
praktisk anvendeligt som en schweizerkniv, og den dødes mange anvendelsesmuligheder viser sig at redde Hanks liv. Ved at
placere det livløse korpus i vandet kan prutterne eksempelvis fungere som en motor – og den døde krop som vandscooter!
Medvirkende: Paul Dano, Daniel Radcliffe, Mary Elizabeth Winstead
Varighed: 97 min.

Film skal destrueres senest januar 2019

