FILM GUIDE SEPTEMBER 2016

1/ XMen: Apocalypse

Action, Eventyr, SciFi / 2015 / Instr. Bryan Singer

Filmen XMen: Apocalypse foregår i 1983, hvor mutanten Apocalypse genopstår efter tusinde af år for at få menneskeheden
til at tilbede hans race som guder. Apocalypse har eksisteret siden det antikke Egypten og er den første og mægtigste af
alle mutanter. Ved at akkumulere kræfter fra andre mutanter er han blevet udødelig og nærmest uovervindelig, og hvis
mennesket ikke underkaster sig, er der kun én udvej, udslettelse. XMenholdet, ledet af Professor X og Mystique, må nu
træne en gruppe af nye unge XMen for at stoppe deres værste fjende hidtil. Samtidig vender den desillusionerede Magneto
tilbage for endeligt at få mutanterne gjort til overherrer.
Medvirkende: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Varighed: 144 min.

2/ The Nice Guys

Action, Komedie / 2016 / Instr. Shane Black

I komedien The Nice Guys anses privatdetektiven Holland March for lidt af en fiasko af sine omgivelser og i særdeles af
datteren. Da han hyres til at undersøge en pornostjernes formodede selvmord, lader det dermed til at være sagen, der kan
rette op på både image og en slunken økonomi. Sagen leder March på sporet af en forsvunden ung kvinde, Amelia, som det
viser sig, at en noget mere hårdhændet detektiv også er på udkig efter. Hvad der til at begynde med virker som en uheldig
alliance, ender med at blive et vigtigt partnerskab mellem snushanerne, da sagen pludselig får langt større betydning end
først antaget.
Medvirkende: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice
Varighed: 116 min.

3/ Love and Friendship

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Whit Stillman

I dramaet Love & Friendship flytter enken Lady Susan midlertidigt ind hos sin svigerfamilie, for at komme væk fra de farverige
rygter, der forfølger hende. Mens hun besøger famlien beslutter hun sig for, at finde en ægtefælle til sin modvillige datter
Frederica. Men Lady Susan har også planer om, at finde en mand til sig selv
Medvirkende: Kate Beckinsale, Chloe Sevigny, Xavier Samuel
Varighed: 92 min.

4/ The Huntsman: Winter's War

Action, Drama, Eventyr / 2016 / Instr. Cedric Nicolas
 Troyan

The Huntsman: Winter's War handler om jægerne Eric og Saras kamp mod de to onde dronninger og søstre, Ravenna og
Freya. Efter en tragisk begivenhed samler isdronningen Freya en hær af jægere med den simple regel: Kærlighed er forbudt.
Denne regel bryder de to forelskede jægere, og som straf må den tapre Eric se sit livs kærlighed blive dræbt. Syv år efter
har Snehvide besejret sin onde stedmor Ravenna, men sidstnævntes magiske spejl er forsvundet. Spejlet ender uheldigvis i
Freyas besiddelse, og hun bruger det til at bringe sin søster tilbage fra de døde. Den stærke jæger må nu ud i sit livs kamp
for Snehvides kongerige, og han får igen hjælp fra de trofaste dværge og hans elskede Sara, der til hans store overraskelse
stadig er i live.
Medvirkende: Chris Hemsworth, Jessica Chastain, Charlize Theron
Varighed: 114 min.

5/ The Green Room

Thriller, Horror / 2015 / Instr. Jeremy Saulnier

Green Room handler om et ungt punkband, der er på turné og ved et tilfælde kommer til at spille koncert for en samling af
nynazister. Her kommer de til at bevidne et brutalt mord, og da nynazisterne ikke vil efterlade nogle vidner, så må de unge
mennesker pludselig kæmpe for deres liv.
Medvirkende: Anton Yelchin, Imogen Poots, Alia Shawkat
Varighed: 95 min.

6/ The Man Who Knew Infinity

Drama, Historisk / 2015 / Instr. Matt Brown

Filmen The Man Who Knew Infinity handler om den indiske matematiker Srinivasa Ramanujan. Han fik lov til at starte på
Cambridge University under Anden Verdenskrig og havde et frugtbart samarbejde med den britiske matematiker G.H. Hardy.
Medvirkende: Dev Patel, Jeremy Irons, Malcolm Sinclair
Varighed: 91 min.

7/ Criminal

Action, Drama / 2016 / Instr. Ariel Vromen

Historien om den rigtige mand i den forkerte krop. I et sidste forsøg på at stoppe en djævelsk plan bliver en død CIAagents
minder, hemmeligheder, og færdigheder, implanteret i hovedet på en uforudsigelig og farlig indsat på dødsgangen i håbet
om, at han vil færdiggøre agentens mission.
Medvirkende: Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot
Varighed: 116 min.

8/ Tumbledown

Komedie, Musical / 2015 / Instr. Sean Mewshaw

Hannah er begyndt at kommer videre med sit liv, efter hendes mands død, han var en berømt musiker. Hun møder forfatteren
Andrew, der har en helt anden måde at se hendes mands liv og død på. Det umage par skal arbejde sammen om at fortælle
historien om den berømte sangers liv, og samtidig komme videre med deres egne liv.
Medvirkende: Rebecca Hall, Jason Sudeikis, Blythe Danner
Varighed: 105 min.

9/ Remember

Thriller, Drama / 2015 / Instr. Atom Egoyan

Remember handler om Holocaustoverleveren Zev, der i en alder af 90 beslutter sig for at hævne fortidens forbrydelser. Den
gamle mand forlader plejehjemmet og rejser hele vejen til USA for at dræbe nazisten Rudy, der myrdede Zevs familie i
koncentrationslejren. Hænderne ryster, og synet er ikke, hvad det har været, men Zevs hukommelse fejler ikke noget.
Krigsforbryderen skal betale den ultimative pris.
Medvirkende: Christopher Plummer, Kim Roberts, Amanda Smith
Varighed: 94 min.

Film skal destrueres senest september 2018

