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1/ Miraklet på Hudsonfloden

Drama / 2016 / Instr. Clint Eastwood

Sully I det biografiske drama 'Miraklet på Hudsonfloden' formår piloten Chesley Sullenberger at gøre det umulige.
Luftkaptajnen med kælenavnet Sully nødlander et fly på den iskolde Hudsonflod i New York og redder således alle 155 sjæle
om bord. Efter en succesfuld nødlanding hyldes kaptajnen som en helt i alle medier. Men flykommissionen sætter
spørgsmålstegn ved den erfarne pilots handlinger, og tvivlen begynder at dukke op i hans hjerte. Over 40 års erfaring som
pilot samt et solidt rygte er på spil, og ét eneste spørgsmål kan afgøre det hele: Kunne flyet været nået tilbage til
lufthavnen?
Medvirkende: Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney
Varighed: 110 min.

2/ Star Trek: Beyond

SciFi, Fantasy / 2016 / Instr. Justin Lin

I Star Trek Beyond vender Kirk, Spock, Scotty, Chekov og resten af besætningen på rumskibet USS Enterprise tilbage for at
deltage i en ny mission. Selvom mandskabet er kendt for at udforske universets afkroge, er deres nuværende opgave
alligevel anderledes. Ingen af dem har nemlig været så fjernt som nu. Rejsen bringer dem ikke kun til fremmede verdener,
men byder på opdagelsen af en ny fjende, Krall, der er drevet af et personligt hævntogt mod Enterprise og selveste
Føderationen.
Medvirkende: Chris Pine, Zachary Quinto, Karl Urban
Varighed: 122 min.

3/ The Purge: Election Year

Horror / 2016 / Instr. James DeMonaco

I filmen The Purge: Election Year (The Purge 3) er gaderne endnu engang usædvanligt usikre én nat om året. Årsagen er
regeringens frie lejde, til at dræbe som man har lyst, men denne gang kan end ikke politikerne være sikre på at overleve
natten.
Medvirkende: Frank Grillo, Elizabeth Mitchell, Mykelti Williamson
Varighed: 106 min.

4/ Hands of Stone

Drama / 2016 / Instr. Jonathan Jakubowicz

Hands of Stone fortæller historien om, hvordan den legendariske Roberto Duran og hans berømte træner Ray Arcel ændrede
hinandens liv. Fra 1964 til 1983, i hjertet af boksningens gyldne æra, udforsker filmen den sande historie bag Durans
berygtede rivalisering med Sugar Ray Leonard. Den legendariske træner Ray Arcel, en jøde fra Harlem, bliver den første
boksetræner, som sikrer sig en plads i boksningens Hall of Fame. Han trænede mere end 2.000 boksere i sin 70 år lange
karriere, og ingen af dem kom alvorligt til skade. Filmen fanger hans comeback, efter mafiaen har tvunget ham på pension.
Arcel går med til at træne Duran gratis, selvom han sætter sit eget liv på spil. Det bliver starten på en rejse, der vil ændre
ham for evigt.
Medvirkende: dgar Ramírez, Usher Raymond, Robert De Niro
Varighed: 133 min.

5/ Hostile Border

Drama / 2015 / Instr. Michael Dwyer

Claudia er vokset op i USA som illegal indvandrer. Hun og lever af at svindle med kreditkort, men bliver anholdt af FBI og
sendt til Mexico. Claudia taler ikke spansk og er således helt fortabt i sit "hjemland". Hun søger tilflugt hos sin
fremmedgjorte far, men det viser sig at være nærmest umuligt for Claudia at navigere i miljøet
Medvirkende: Monica Sixtos, Julio Cedillo, Roberto Urbina
Varighed: 88 min.

6/ It had to be you

Komedie, Musical / 2015 / Instr. Sasha Gordon

Sonia er en neurotisk forfatter, der altid har drømt om et spændende liv. Sonja skal beslutte sig for, om hun vil slutte sig til
rækken af hendes venner, der er blevet gift eller om hun vil forfølge eventyret. En finurlig romantisk komedie.
Medvirkende: Cristin Milioti, Dan Soder, Halley Feiffer
Varighed: 85 min.

7/ Keeping up with the Joneses

Komedie / 2016 / Instr. Greg Mottola

Filmen Keeping Up with the Joneses handler om et ægtepar, der bliver involveret i international spionage, da de opdager, at
deres perfekte naboer i virkeligheden er hemmelige agenter.
Medvirkende: Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm
Varighed: 147 min.

8/ Disierto

Thriller, Drama / 2015 / Instr. Jonás Cuarón

Ti mexicanere forsøger at krydse grænsen til det forjættede land. Men på en klippe står en redneck med kikkertsigte og
hunden Stalker. Jonás Cuarons selvtægtsthriller har westernstemning, blændende billeder og Gael García Bernal i en af
hovedrollerne. Den er skamløst underholdende, og det er en del af provokationen.
Medvirkende: Gael García Bernal, Jeffrey Dean Morgan, Alondra Hidalgo
Varighed: 94 min.

9/ Trolls

Komedie, Eventyr, Animation / 2016 / Instr. Walt
Dohrn, Mike Mitchell

I animationsfilmen Trolls lever de farverige og lykkelige trolde dybt inde i skoven. Her har de boet siden kongetrolden Peppy
reddede dem fra de ondsindede borker. Nu regerer hans voksne datter Poppy over troldene, og dagene går med sang og leg.
Men borkerne vender frygteligt tilbage og kidnapper flere af de små væsner. Poppy må derfor finde gnavne Kvist, den eneste
ulykkelige trold, der tilfældigvis også ved, hvor de sultne monstre gemmer sig. Men det er en lang og svær rejse, og Poppy
mister sit gode humør. Så negative Branch må forsøge at finde sin indre glæde og redde troldene.
Medvirkende: Anna Kendrick, Justin Timberlake, Zooey Deschanel
Varighed: 92 min.

Film skal destrueres senest februar 2019

