FILM GUIDE ARPIL 2020

1/ Jojo Rabbit

Komedie, Krig / 2019 / Instr. Taika Waititi

En Anden Verdenskrigssatire om en ung nazistisk dreng, som kommer igennem krigens barske tider ved at have Hitler som
sin usynlige fantasiven. Den fjollede udgave af Hitler hjælper Jojo med at håndtere alle de ubehageligheder, som Hitlerjugend
kræver af drengen.
Medvirkende: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson
Varighed: 108 min.

2/ Ford v Ferrari

Action, Drama / 2019 / Instr. James Mangold

Da bildesigneren Carroll Shelby bliver hyret af Ford, er det ikke for at skabe endnu et samlebåndskøretøj til den amerikanske
befolkning. Ford har nemlig besluttet, at de vil udvikle en racerbil, der kan vinde det prestigefyldte Le Mansløb i Frankrig.
Men konkurrencen er hård, især fra de forsvarende mestre fra Ferrari, og chancen for at vinde handler ikke kun om bildesign,
men også om at finde den rigtige racerkører.
Medvirkende: Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal
Varighed: 152 min.

3/ Underwater

Thriller, Drama / 2020 / Instr. William Eubank

Thrillerdramaet 'Underwater' handler om en hold undervandsforskere, som må stå sammen for at overleve efter et jordskælv
rammer deres underjordiske laboratorium.
Medvirkende: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller
Varighed: 95 min.

4/ Lucy in the Sky

Drama, SciFi / 2019 / Instr. Noah Hawley

Astronauten Lucy Cola vender tilbage til jorden efter en mission i rummet. Hun begynder at miste kontakten med
virkeligheden i en verden, der nu forekommer alt for lille.
Medvirkende: Natalie Portman, Jon Hamm, Zazie Beetz
Varighed: 124 min.

5/ Don’t Let Go

Drama, Horror / 2019 / Instr. Jacob Estes

Efter at Jacks familie er blevet myrdet, bliver han en dag pludselig ringet op af sine døde niece. Han er i tvivl om det er et
spøgelse eller om han er blevet vanvittig. Men det viser sig, at han ikke er blevet vanvittig.
Medvirkende: David Oyelowo, Storm Reid, Mykelti Williamson
Varighed: 103 min.

6/ The Song of Names

Drama / 2019 / Instr. François Girard

Et historisk drama om en mand der søger efter sin barndoms bedste ven, en polsk violinist, der som forældreløs forsvandt i
Holocaust.
Medvirkende: Jonah HauerKing, Clive Owen, Tim Roth
Varighed: 113 min.

7/ Inside Game

Drama / 2019 / Instr. Randall Batinkoff

Da NBA dommeren Tim Donaghy blev i fanget for at matchfix sine egne kampe i 2007, fortalte han at han og hans familie
var blevet truet af mafiaen. Det var hvad han fortalte FBI og det vidnede han om i retten. Men det var ikke sandt, ikke en gang
tæt på sandheden. Dette er den sande historie om en af de største skandaler i sports historien.
Medvirkende: Betsy Beutler, Johnny Calabro, Robert Capelli Jr.
Varighed: 97 min.

8/ The Informer

Thriller, Krimi / 2019 / Instr. Andrea Di Stefano

Pete Koslow er en tidligere lejesoldat, der nu arbejder hos FBI for at infiltrerer den polske narko handel i New York. Men da
en FBI operation går galt, må Pete arbejder undercover i fængslet, for at få ram på mafiaen derfra.
Medvirkende: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common
Varighed: 113 min.

9/ Avengement

Action, Thriller / 2019 / Instr. Jesse V. Johnson

Netop løsladt fra fængsel, vender Cain tilbage til sit gamle miljø, for at hævne sig på de mennesker, der gjorde ham til en
koldblodig morder. En episk, blodig kamp for at søge efter den sjæl han tabte for mange år siden.
Medvirkende: Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgoose
Varighed: 90 min.

Film skal destrueres senest april 2021

