FILM GUIDE MARTS 2020

1/ The Lighthouse

Drama, Horror / 2019 / Instr. Robert Eggers

Vi befinder os i 1890erne på en ø uden for New England. Thomas styrer fyrtårnet med hård hånd, og selvom Ephriam er
hårdtarbejdende, holder han sin yngre kollega fra at nærme sig selve fyret. Den stigende interesse for, hvad Thomas holder
hemmeligt for ham, bliver en besættelse for Ephriam, og snart begynder der at ske mystiske ting omkring ham.
Medvirkende: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman
Varighed: 109 min.

2/ Bombshell

Drama / 2019 / Instr. Jay Roach

Megyn Kelly og Gretchen Carlson har arbejdet som journalister og oplevet sexismen på nyhedsmediet i mange år, mens
den nyansatte Kayla Pospisil er ivrig efter hurtigt at stige i graderne. Men vejen dertil er ikke, som hun troede. Med stålsat
vilje og alt at tabe må kvinderne på hver deres måde kæmpe for at ødelægge Fox News’ giftige arbejdsmiljø og få skovlen
under stationens altdominerende patriark, Roger Ailes.
Medvirkende: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie
Varighed: 109 min.

3/ Gemini Man

Action, SciFi / 2019 / Instr. Ang Lee

Efter et langt liv i en brutal branche er samvittighedskvaler begyndt at indfinde sig hos Henry Brogen. Han har derfor planer
om at pensionere sig til fred og ro. Men hans planer om at nyde sit otium bliver imidlertid snart spoleret, da nogle skumle
typer vil ham til livs – de har derfor sendt den bedste mand på markedet efter Brogen.
Medvirkende: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen
Varighed: 117 min.

4/ The Coldest Game

Thriller / 2019 / Instr. Lukasz Kosmicki

Under Cubakrisen i 1962 bliver et matematikgeni med problemer hyret til at spille en skakmatch – og indgå i dødsensfarlig
spionage – mellem USA og Sovjetunionen.
Medvirkende: Bill Pullman, Lotte Verbeek, James Bloor
Varighed: 102 min.

5/ Waves

Drama / 2019 / Instr. Trey Edward Shults

Waves trækker et emotionelt spor med sig, da den afroamerikansk forstadsfamilie – ledet af den velmenende med
altdominerende far – prøver at navigerer sig gennem livet igen, efter et stort tab.
Medvirkende: Taylor Russell, Kelvin Harrison Jr., Alexa Demie
Varighed: 135 min.

6/ End of Sentence

Drama / 2019 / Instr. Elfar Adalsteins

Efter sin kones død, tager enkemanden frank modvilligt afsted til en ødebeliggende sø i Irland. Han skal sprede asken efter
sin kone. Han tager din nyligt løsladte søn med på turen.
Medvirkende: John Hawkes, Logan Lerman, Sarah Bolger
Varighed: 96 min.

7/ Line of Duty

Action, Thriller / 2019 / Instr. Steven C. Miller

Politimanden Frank må kæmpe mod tiden for at finde det kidnapningsoffer, hvis bortfører han ved et uheld kom til at dræbe.
Medvirkende: Dina Meyer, Giancarlo Esposito, Aaron Eckhart
Varighed: 98 min.

8/ Low Tide

Thriller, Drama / 2019 / Instr. Kevin McMullin

Alan, Red and Smitty tilbringer deres sommerferie på strandpromenaden i Jersey og prøver at holde sig uden for problemer.
Men opdagelsen af en god gammel skat sætter gang i tingene.
Medvirkende: Jaeden Martell, Keean Johnson, Shea Whigham
Varighed: 86 min.

9/ Kill Chain

Action, Thriller / 2019 / Instr. Ken Sanzel

Et skyderi mellem 2 snigmordere starter en lang nat, hvor kroppe falder som dominobrikker. Vi følger pansere, gangstere og
hitmænd, en femmefatale og en ex lejesoldat gennem en stafet at mord, forræderi og hævn.
Medvirkende: Nicolas Cage, Ryan Kwanten, Enrico Colantoni
Varighed: 91 min.

Film skal destrueres senest marts 2021

