FILM GUIDE DECEMBER 2016

1/ Morgan

Horror, SciFi, Mystery / 2016 / Instr. Luke Scott

I filmen Morgan sendes en professionel problemknuser til et tophemmeligt og isoleret laboratorium for at undersøge og
vurdere situationen efter en voldsom ulykke. Hun opdager hurtigt, at hændelsen blev udløst af et uskyldigt udseende
”menneske”, der besidder kræfter med et enormt potentiale, men som samtidig også kan ende med at få uoverskuelige
konsekvenser.
Medvirkende: Kate Mara, Anya Taylor  Joy, Rose Leslie
Varighed: 92 min.

2/ Central Intelligence

Action, Komedie / 2016 / Instr. Rawson Marshall
Thurber

Komedien Central Intelligence følger den føjelige revisor Calvin, der engang var skolens sejeste fyr. Calvins forudsigelige og
lidt kedelige tilværelse bliver hurtigt ændret, da han genoptager kontakten med en gammel skolekammerat på Facebook.
Bob var klassens tykke dreng, men er nu toptrænet, tophemmelig CIAagent med en mission, som han overtaler Calvin til at
deltage i. Snart er makkerparret ude, hvor de har svært ved at bunde.
Medvirkende: Dwayne Johnson, Kevin Ha rt, Danielle Nicolet
Varighed: 107 min.

3/ Florence Foster Jenkins

Drama, Historisk / 2016 / Instr. Stephen Frears

Filmen Florence handler om den velhavende Florence Foster Jenkins fra 1940'ernes New York, der målrettet jagter drømmen
om at blive en stor sangerinde. I Florences eget hoved lyder hendes stemme smuk og ren, men for alle andre er resultatet
forfærdeligt. Faktisk så tåkrummende pinligt, at det er helt utroligt morsomt. St. Clair Bayfield, der både er hendes
ægtemand og manager, er dog fast besluttet på at skærme sin elskede fra sandheden og sørger altid for, at publikum
foregiver at være henrykte på trods af det manglende talent. Men da Florence beslutter sig for at synge ved en stor koncert i
Carnegie Hall, hvor det ikke er muligt at kontrollere publikum, står St. Clair nu over for sin største udfordring.
Medvirkende: Joyce DiDonato, Adam Benzwi, Jan  Philipp Rekeszus
Varighed: 93 min.

4/ Café Society

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Woody Allen

Woody Allens romantiske komedie Café Society foregår i 1930ernes Hollywood. Phil Stern, en succesrig filmagent, bliver
opsøgt af sin nevø, Bobby, der søger arbejde i industrien. Den unge mand, der er rejst fra Bronx i New York til Los Angeles,
bliver tilbudt et lille assistentjob, og han tager gladeligt imod. Phils sekretær, Vonnie, får til opgave at vise den nytilflyttede
rundt i filmbyen. Forholdet udvikler sig til en regulær romance, men da en hemmelighed kommer frem i lyset, sættes deres
kærlighed på prøve.
Medvirkende: Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell
Varighed: 96 min.

5/ Mechanic: Resurrection

Action, Thriller / 2016 / Instr. Dennis Gansel

Actionfilmen 'Mechanic: Resurrection' handler om den talentfulde lejemorder Arthur Bishop. Han har lagt sin voldelige fortid
bag sig, og nyder livet med sin kæreste på en sydhavsø. Men da hun kidnappes af hans største fjende, må han vende
tilbage til det han er allerbedst til, og udføre tre mord, der skal ligne uheld.
Medvirkende: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones
Varighed: 98 min.

6/ The Legend of Tarzan

Action, Drama, Eventyr / 2016 / Instr. David Yates

Eventyrfilmen The Legend of Tarzan begynder i London, mange år efter Tarzan blev fundet i junglen. Nu bliver han kaldt John
Clayton og lever et civiliseret liv sammen med sin kone, Jane Porter. Men Claytons verden ændres, da han inviteres tilbage
til Congo som handelsrepræsentant. Den hjemvendte Tarzan er dog uvidende om, at han bliver brugt som brik i et farligt
magtspil af den ondskabsfulde Kaptajn Rom.
Medvirkende: Alexander Skarsgård, Rory J. Saper, Christian Stevens
Varighed: 110 min.

7/ Ithaca

Drama / 2015 / Instr. Meg Ryan

Den fjorten år gamle Homer Macauley er fast besluttet på at blive den bedste og hurtigste cykel telegraf nogensinde. Da
Homers ældre bror er draget i krig, er Homer efterladt med ansvaret for hans mor, der er blevet enke, hans storesøster og
hans 4årige lillebror. Foråret 1974 bliver til efterår og Homer leverer budskaber om kærlighed, håb, smerte og død til de gode
golk i Ithaca. Homer kæmper med et særligt budskab, der ændrer ham for altid.
Medvirkende: Tom Hanks, Meg Ryan, Jack Quaid
Varighed: 96 min.

8/ Lights Out

Horror, Mystery / 2016 / Instr. David F. Sandberg

Gyseren Lights Out handler om den unge kvinde, Rebecca, der forlader sit barndomshjem i den tro, at hun én gang for alle
kan slippe fortidens rædsler. Som barn var hun aldrig klar over, hvad der var virkelighed eller fantasi, når lyset blev slukket,
og nu oplever lillebroren Martin samme uforklarlige hændelser. Væsnet fra barndommen viser sig at have tilknytning til deres
mor, og Rebecca sætter sig for at komme til bunds i sandheden om skabningen. Imens er hun i overhængende livsfare, når
mørket falder på...
Medvirkende: Teresa Palmer, Gabriel Bateman, Maria Bello
Varighed: 81 min.

9/ Suicide Squad

Action, Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. David Ayer

Det føles godt at være slem... Et hold af verdens farligste superskurke samles og bliver sendt afsted på en mission, for at
besejre en gådefuld og uovervindelig enhed. Men da de indser, at de er blevet udvalgt til at fejle, vil skurkene så prøve at dø i
forsøget på at besejre modstanden, eller vil det være alle mod alle?
Medvirkende: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie
Varighed: 123 min.

Film skal destrueres senest december 2018

