FILM GUIDE OKTOBER 2016

1/ Independence Day: Resurgence

Action, Eventyr, SciFi / 2015 / Instr. Roland
Emmerich

I science fictionfilmen Independence Day: Resurgence er det 20 år siden rumvæsner angreb Jorden. Menneskeheden lever
nu i fred og har ved hjælp af fjendens teknologi endda udviklet nye våben, så planeten kan klare endnu en invasion. Men da
rumvæsnerne vender tilbage, er det med en fornyet styrke og i et uovervindeligt stort antal, så selv det moderne forsvar
synes utilstrækkeligt. Nu er det op til et par modige mænd og kvinder at tage kampen op imod truslen udefra og sørge for
verdens overlevelse.
Medvirkende: Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman
Varighed: 120 min.

2/ Mike and Dave Need Wedding Dates

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Jake Szymanski

Filmen Mike and Dave Need Wedding Dates handler om de to festglade brødre, Mike og Dave Stangle, som har ry for at
ødelægge samtlige familiefester. Da deres søster Jeanie skal giftes på Hawaii, tvinger hun det ustyrlige makkerpar til at
medbringe respektable dates for at få et skandalefrit bryllup. Brødrene opretter en online annonce for at finde ledsagere, som
hurtigt går viralt og når frem til Alice og Tatiana. De to veninder er langt fra anstædige og skaber generelt kaos omkring dem,
men da Alice for nyligt blev forladt ved alteret, tænker Tatiana, at en gratis ferie på Hawaii er lige, hvad de har brug for.
Venindeparret får charmet sig ind på Mike og Dave, men der går ikke lang tid, før de to piger får vendt op og ned på alt og
alle.
Medvirkende: Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick
Varighed: 98 min.

3/ Free State of Jones

Action, Drama / 2016 / Instr. Gary Ross

Det historiske drama ’Free State of Jones’ foregår under og umiddelbart efter den amerikanske borgerkrig i 1800tallet.
Sydstatsbonden Newt Knight leder et oprør mod konføderationen sammen med andre bønder og lokale slaver. Det resulterer
i Jones Countys frigørelse og grundlæggelse af den frie stat, Jones. Men kampen om frihed til alle er langt fra overstået.
Medvirkende: Matthew McConaughey, Gugu MbathaRaw, Mahershala Ali
Varighed: 139 min.

4/ Nattens Dæmoner 2

Horror / 2016 / Instr. James Wan

Gyseren Nattens dæmoner 2 (The Conjuring) følger de to berømte dæmonuddrivere, Ed og Lorraine Warren, der rejser til den
engelske forstad Enfield. Parret skal hjælpe en enlig mor, der bor med sine fire børn i et gammelt hus, som tilsyneladende
er hjemsøgt. Familien har i en periode oplevet uforklarlige og angstfremkaldende hændelser, som især har centreret sig om
den yngste datter, Janet. Men i forsøget på at hjælpe den unge pige, ender Warrenparret med selv at blive angrebet af en
ondsindet ånd.
Medvirkende: Vera Farmiga , Patrick Wilson , Madison Wolfe
Varighed: 133 min.

5/ Dare To Be Wild

Drama / 2015 / Instr. Vivienne De Coyrcy

Fra Irlands grønne bakker til Afrikas øde sletter, til Londons Chelsea, Dare To Be Wild, er et romantisk eventyr baseret på
den utrolige men sande historie om Mary Reynolds, som har sat sig for at vise naturens vilde kræfter til verden, samtidig
med at hun forfølger sine egne drømme.
Medvirkende: Emma Greenwell, Tom Hughes, Alex Macqueen
Varighed: 100 min.

6/ Daddy's Home

Komedie / 2015 / Instr. Sean Anders

I Daddy’s Home er Brad lykkeligt gift, og han elsker sine to bonusbørn fra hans kones tidligere forhold. Børnene er dog ikke
begejstrede for deres stedfar, men hans dedikerede tilgang til diverse familieaktiviteter giver pote, og snart ånder der fred og
ro i den lille familie. Men en dag kommer børnenes biologiske far, Dusty Mayron, på besøg. Dusty er stort set alt, hvad Brad
ikke er, og han er fast besluttet på at vinde kampen om børnenes kærlighed. Uanset hvor mange beskidte tricks det kræver
at blive verdens bedste far.
Medvirkende: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Linda Cardellini
Varighed: 96 min.

7/ The Witch

Horror, Mystery / 2015 / Instr. Robert Eggers

The Witch er en gyser om en familie i 1600tallets New England, der bor i udkanten af en skov. En dag forsvinder deres
spædbarn  og noget ser ud til at leve inde i skoven. Skovhuggeren William, hans gudfrygtige kone Kathrine og deres fem
børn er faldet i unåde og er blevet udstødt fra kolonien. Tvunget til at prøve lykken i det ukendte, har familien slået sig ned på
et stykke jord nær en mørk og lettere ildevarslende skov. Næppe er første fadervor blevet sagt før børnerimene har fået en
uhyggelig klang, høsten har slået fejl og den sidstfødte er blevet opslugt af skoven. Overbevist om at der hviler en
forbandelse over familien og at kilden skal findes inden for egne rækker, retter Kathrine mistanken mod parrets ældste
datter, Thomasin.
Medvirkende: Anya Taylor  Joy, Ralph Ineson, Kate Dickie
Varighed: 92 min.

8/ The Family Fang

Komedie, Drama, Mystery / 2015 / Instr. Jason
Batemann

Politiet underretter søskende parret om, at deres berømte forældre er meldt savnet under en turne udenfor byen. Broderen er
bange for, at der kan være hændt dem noget forfærdeligt, imens søsteren er overbevist om, at det er endnu en af deres
makabre påfund. Hun overbeviser sin bror om, at de skal undersøge sagen selv. Søskendeparret vender hjem til deres
barndomshjem, og intet kunne have forberedt dem på, det de opdager!
Medvirkende: Jason Bateman, Nicole Kidman, Kathryn Hahn
Varighed: 105 min.

9/ Me before You

Drama / 2016 / Instr. Thea Sharrock

Me Before You som handler om den 26årige Louisa Lou Clark. Hendes liv er blottet for kurs eller plan og den lettere
excentriske, kreative pige glider fra det ene ligegyldige job til det næste, for at hjælpe familien med at få økonomien til at
hænge sammen. Hendes normalt glade og positive attitude bliver dog alvorligt udfordret, da hun får arbejde på det lokale
’slot’, hvor hun skal pleje og passe den velhavende unge bankmand, Will Traynor. Han har nogle år tidligere mistet
førligheden, efter en dramatisk ulykke, og er nu tvunget til et liv i rullestol. Efter at have mistet sin oprindelige eventyrlyst og
livsglæde har Will nu forandret sig til en kynisk og sortseende mand uden mål eller fremtid. – Lige til den dag, hvor Lou
dukker op i hans liv og beslutter sig for at vise ham, at livet trods alt er værd at leve.
Medvirkende: Emilia Clarke, Sam Claflin, Janet McTeer
Varighed: 110 min.

Film skal destrueres senest oktober 2018

