FILM GUIDE NOVEMBER 2016

1/ Warcraft

Action, Eventyr, Fantasy / 2016 / Instr. Duncan Jones

Warcraft foregår i det magiske rige Azeroth, der pludseligt trues, da en portal åbnes, og horder af orker invaderer kongeriget.
Troldmændene, der våger over Azeroth, er nu ikke længere i stand til at beskytte deres verden, og kongen af Stormwind må
derfor samle alle i Azeroth for at imødegå truslen. Samtidig opstår der uro blandt de forskellige klaner af orker.
Medvirkende: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster
Varighed: 123 min.

2/ The Duel

Western / 2016 / Instr. Kieran DarcySmith

I filmen The Duel efterforsker en Texas Ranger en række uforklarlige dødsfald i byen Helena.
Medvirkende: Liam Hemsworth, Benedict Samuel, Woody Harrelson
Varighed: 110 min.

3/ The Childhood of a Leader

Drama, Horror, Mystery / 2015 / Instr. Brad Corbet

The childhood of a leader fortæller historien om en ung amerikansk dreng, der bor i Frankrig i 1918, hvis far arbejder for den
amerikanske regering i forbindelse med oprettelse af Versaillestraktaten. Filmen skildrer, hvordan den unge dreng udvikler et
frygteligt ego.
Medvirkende: Robert Pattinson, Stacy Martin, Liam Cunningham
Varighed: 115 min.

4/ The Trust

Thriller / 2016 / Instr. Alex Brewer

Betjentene Stone og Waters arbejder med kedelige administrative jobs. Da Stone hører om en heroinhandler, der hurtigt
betaler sin ekstremt høje kaution, beslutter de at finde kilden til de store pengemængder. Gennem omhyggeligt politiarbejde
finder de en specialbygget bankboks i en dagligvarebutik, og beslutter sig for at tømme den. Da de opdager hvad boksen i
virkeligheden indeholder, er det for sent at vende om.
Medvirkende: Nicolas Cage, Elijah Wood, Sky Ferreira
Varighed: 93 min.

5/ I Am Not A Serial Killer

Thriller / 2016 / Instr. Billy O'Brien

Sekstenårige John Wayne Cleaver er ikke seriemorder, men han har alle forudsætninger for at blive det. Det er en konstant
kamp for ham at holde sine morderiske tendenser og sygelige tvangstanker om død og mord i skak. Skæbnen vil, at en
seriemorder slår til i den lille søvnige by, John bor i, hvilket for alvor giver John problemer.
Medvirkende: Christopher Lloyd, Laura Fraser, Max Records
Varighed: 104 min.

6/ Equals

Drama, SciFi / 2015 / Instr. Drake Doremus

Filmen Equals foregår i en nær fremtid, hvor menneskets følelser er udryddet. Alle lever derfor ligestillet i fred og
fordragelighed, indtil en sygdom rammer befolkningen. Sygdommen sætter de farlige følelser fri, og de smittede bliver
udstødt fra samfundet.
Medvirkende: Nicholas Hoult, Kristen Stewart, Vernetta Lopez
Varighed: 101 min.

7/ Little Men

Drama / 2016 / Instr. Ira Sachs

Filmen Little Men udstiller gentrificeringen i Brooklyn og følger to unge drenges venskab. De møder hinanden, da Jake flytter
ind i bygningen, hvor Tony bor. Men Jakes far, der har arvet skødet til bygningen, planlægger at hæve huslejen med et større
beløb. Hvilket resulterer i stigende spændinger mellem Tonys mor og Jakes forældre, som de to drenge ufrivilligt involveres i.
Medvirkende: Greg Kinnear, Jennifer Ehle, Paulina García
Varighed: 85 min.

8/ Kill Command

Action, Horror, SciFi / 2016 / Instr. Steven Gomez

Set i en nær fremtid, er teknologiafhængige samfund skaber dræbermaskiner. På denne baggrund en elite hær enhed
helicoptered ind på en fjern, offthegrid ø træningsanlæg, for at teste mulighederne i de nyeste prototyper. De oprettet
positioner og gøre kort proces med de AImål i drab feltet. Men natten deres sentry forsvinder, og når de finder liget den
næste dag, de befinder sig i drab feltet og har tabellerne vendt. De marinesoldater kæmpe for at overleve på en ø er
overrendt af en fjende intelligens langt ud over deres forgængere, der lærer fra deres enhver bevægelse.
Medvirkende: Vanessa Kirby, David Ajala, Mike Noble
Varighed: 99 min.

9/ Absolutely Fabulous: The Movie

Komedie / 2016 / Instr. Mandie Fletcher

Absolutely Fabulous: The Movie Edina og Patsy oser stadig af glitter og glamour. De lever livet, shopper og drikker på deres
vej rundt i Londons mest trendy hotspots. De får skylden for et større uheld ved en fest, og bliver ubarmhjertigt forfulgt at
medierne. De flygter til den glamourøse legeplads, den franske Riviera, hvor de overvejer at tage fast ophold.
Medvirkende: Jennifer Saunders, Joanna Lumley, Jane Horrocks
Varighed: 91 min.

Film skal destrueres senest november 2018

