FILM GUIDE AUGUST 2016

1/ Born to be Blue

Drama, Musical / 2016 / Instr. Robert Budreau

Ethan Hawke indtager rollen som jazzlegenden Chet Baker i Born To Be Blue. Filmen handler om musiklegendens
comeback i 60’erne og hans evige problemer med alkohol og stoffer. Forholdet til hans sorte kone samt diverse op og
nedture danner tilsammen et portræt af kunstneren, der indtil videre har fået internationale anmeldere til at pege
tommelfingrene opad, især på grund af Hawkes præstation.
Medvirkende: Ethan Hawke, Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie
Varighed: 97 min.

2/ Elvis & Nixon

Komedie, Historisk / 2016 / Instr. Liza Johnson

Medvirkende: Michael Shannon, Kevis Spacey, Alex Pettyfer
Varighed: 86 min.

3/ A Hologram for the King

Komedie, Drama / 2016 / Instr. Tom Tykwer

Komediedramaet A Hologram for the King handler om forretningsmanden Alan Clay, der ikke har haft stor succes. Hans
karriere hænger i en tynd tråd, og for at genvinde de penge han har tabt, rejser han til Saudi Arabien, hvor han skal sælge en
idé til en velhavende monark. Landets anderledes skikke og bureaukratiske regler er dog noget af en omvæltning for Clay,
men med hjælp fra en vittig taxachauffør og en smuk kvindelig læge finder han fodfæste.
Medvirkende: Tom Hanks, Alexander Black, Sarita Choudhury
Varighed: 98 min.

4/ A Bigger Splash

Drama, Mystery / 2016 / Instr. Luca Guadagnino

I filmen A Bigger Splash har rockstjernen Marianne Lane slået sig ned på en italiensk ø mellem Sicilien og Tunesien for at
komme sig ovenpå en stemmebåndsoperation. Musikeren har indkvarteret sig i en luksusvilla i selskab med sin unge
kæreste, men freden forstyrres, da Mariannes tidligere kæreste slår vejen forbi. Harry Hawkes, en berømt producent af
diverse rockalbums, ankommer dog ikke alene, men i selskab med datteren Penelope. Inden længe har den
speedsnakkende verdensmand vækket de tilstedeværendes laster og begær til live.
Medvirkende: Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes
Varighed: 124 min.

5/ 10 Cloverfield Lane

Drama, Horror, Mystery / 2016 / Instr. Dan
Trachtenberg

10 Cloverfield Lane er en science fictionfilm om den unge kvinde Michelle, der vågner op i en fremmed kælder efter et
biluheld. Kælderen ejes af en mand, som påstår at have reddet hendes liv fra et farligt kemisk angreb, der har gjort det
umuligt at bo udenfor. Michelle er usikker på, hvad hun skal tro, så hun beslutter sig for at flygte, selvom hun ikke aner, hvad
der venter udenfor.
Medvirkende: John Goodman, Mary Elizabeth Winstead, John Gallagher Jr
Varighed: 103 min.

6/ Hail, Caesar!

Komedie, Mystery / 2016 / Instr. Ethan Coen

Komedien Hil, Cæsar! foregår i et Hollywoodstudie i 1950erne. Eddie Mannix er filmselskabets mand, når der skal ordnes
forskellige problemer, og der er brug for hans hjælp, da den episke kæmpesatsning af en film om Jesu liv pludselig står uden
sin stjerne, Baird Whitlock. Hurtigt viser det sig, at den elskede skuespiller er blevet kidnappet af nogle ret usædvanlige
typer. Situationen bliver ikke lettere af, at Mannix er omgivet af nysgerrige journalister, talentløse westernskuespillere og
utilfredse musicalstjerner.
Medvirkende: Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich
Varighed: 100 min.

7/ High Rise

Drama / 2015 / Instr. Ben Wheatley

High Rise er baseret på J.G. Ballards roman fra 1975 og handler om et topmoderne højhus, der tilbyder sine beboere alt
hvad hjertet begærer. De behøver snart ikke, at bevæge sig udenfor længere. Vanviddet begynder langsomt at spire i et nyt
selvskabt og ekstremt voldeligt hieraki
Medvirkende: Tom Hiddleston, Jeremy Irons, Sienna Miller
Varighed: 119 min.

8/ Mr. Right

Action, Komedie / 2016 / Instr. Paco Cabezas

Veloplagt britisk romantisk komedie om en gruppe homovenners forsøg på at balancere venskaber og parforhold i jagten på
Mr. Right. Udfordringen består ikke så meget i at finde, som i at fastholde ham! Vennerne finder sammen og slår op på
kryds og tværs, men vejen til den sande lykke kræver, at dramaerne tilsidesættes... Hvem havner i hvilken seng? Hvem vil
blive grebet på fersk gerning? Og hvis drømme går i opfyldelse? Få svaret i Jacqui og David Morris' fantastisk underholdende
debutfilm, der samtidig giver et indblik i homoliv levet i metropolen London.
Medvirkende: Anna Kendrick, Sam Rockwell, Tim Roth
Varighed: 90 min.

9/ Thirteen Hours: Secret Soldiers of Benghazi

Action, Thriller, Krig / 2016 / Instr. Michael Bay

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi er en autentisk actionfilm om et sikkerhedskorps på seks mænd, der kæmpede
for at forsvare et diplomatisk område i Libyen. Året er 2012, datoen den 11. september, og vi er på 11årsdagen for
angrebene på World Trade Center i New York. Efter diktatoren Gadaffis fald er det nordafrikanske land endt i kaos, og en
amerikansk diplomatisk delegation har til huse i et midlertidigt kompleks i Benghazi. Pludselig står området i flammer, og
bevæbnede mænd stormer komplekset for at få kontrol over bygningerne. Seks tidligere elitesoldater, der indtil nu har
fungeret som sikkerhedsrådgivere, får et nødråb fra diplomaterne, og snart er de den eneste redning.
Medvirkende: John Krasinski, Pablo Schreiber, James Badge Dale
Varighed: 136 min.

Film skal destrueres senest august 2018

