FILM GUIDE AUGUST 2020

1/ The Invisible Man

Horror, SciFi / 2020 / Instr. Leigh Whannell

Cecilia, hvis voldelige ekskæreste tager sit eget liv, efterlader sig en stor formue. Cecilia har dog en mistanke om, at han har
forfalsket sin egen død. Kort efter den tragiske begivenhed sker der en række umiddelbart tilfældige, men dødelige
sammentræf, der får Cecilia til at skulle bevise, at hun er forfulgt af noget – eller nogen – ingen kan se.
Medvirkende: Elisabeth Moss, Oliver JacksonCohen, Harriet Dyer
Varighed: 124 min.

2/ The Hunt

Thriller, SciFi / 2020 / Instr. Craig Zobel

12 fremmede vågner op i en skovlysning. De ved ikke, hvorfor de er der, eller hvordan de er kommet derhen. Men de er
ganske særligt udvalgt til  jagten. En gruppe af verdenseliten er nemlig samlet på herregården Manor House, hvor de skal
på menneskejagt. Deres plan ser dog ud til at blive forpurret, da jægerne bliver de jagede.
Medvirkende: Betty Gilpin, Hilary Swank, Ike Barinholtz
Varighed: 90 min.

3/ Emma

Komedie, Drama / 2020 / Instr. Autumn de Wilde

'Emma' handler om den unge og rige Emma Woodhouse, der ser sig selv som byens store Kirsten Giftekniv. Som yngste
datter af byens rigeste mand, Mr. Woodhouse, er Emma byens førende dame, og hun mener derfor selv, at hun ved, hvad
der er godt for alle i kærlighedens store lotteri.
Medvirkende: Anya TaylorJoy, Johnny Flynn, Mia Goth
Varighed: 124 min.

4/ Hope Gap

Drama / 2019 / Instr. William Nicholson

Filmen 'Hope Gap' handler om et ægtepars besøg hos deres søn. Besøget tager dog en dramatisk drejning, faderen har
nemlig besluttet sig for at fortælle sin søn, at han planlægger at forlade moderen.
Medvirkende: Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor
Varighed: 110 min.

5/ Armstrong

Dokumentar / 2019 / Instr. David Fairhead

I juli 1969 blev verden vidne til et historisk øjeblik, da USA satte en mand på Månen. Gennem NASAoptagelser genoplives
dramaet omkring opsendelsen af Apollo 11. Det afsløres, hvorfor mission var ved at mislykkes, og hvordan Neil Armstrong
blev tvunget til at overtage styringen og lande på Månen med kun 30 sekunders brændstof tilbage  for til sidst at tage
menneskehedens mest kendte skridt
Medvirkende: Harrison Ford, Neil Armstrong, Michael Collins
Varighed: 90 min.

6/ Safe Spaces

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Daniel Schechter

NYC Professoren Josh prøver at forsvarer sit rygte efter en kontroversiel opførsel på sit college. Samdig prøver han at
sammen på sin familie. Familiens overhoved Agatha bliver nemlig samtidig indlagt på Hospitalet – hun har ikke langt igen.
Medvirkende: Justin Long, Kate Berlant, Lynn Cohen
Varighed: 93 min.

7/ Auggie

Drama, SciFi / 2019 / Instr. Matt Kane

Tvunget på tidlig pension, får Felix en afskedsgave af firmaet. En par Virtuel Reality Briller, her møder og forelsker sig i
Auggie, et produkt af hans egen fantasi. Men hvad med hans kone og datter ?
Medvirkende: Larisa Oleynik, Richard Kind, Christine Donlon
Varighed: 81 min.

8/ Amazing Grace

Dokumentar / 2019 / Instr. Alan Elliott, Sydney
Pollack

Mens souldronningen Aretha Franklin planlagde et album, besluttede Warner Brothers at filme begivenheden. Over to
aftener i 1972, den 13. og den 14. januar, indspillede hun albummet i en baptist kirke i det sydlige Los Angeles.
Medvirkende: Aretha Franklin, James Cleveland, Alexander Hamilton
Varighed: 89 min.

9/ The Farewell

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Lulu Wang

Komediedramaet 'The Farewell' handler om en kinesisk familie, som finder ud af, at deres bedstemor ikke har langt igen.
Familien beslutter sig for ikke at fortælle nyheden til bedstemoren, og de vil nu nå at planlægge et bryllup, inden hun dør.
Medvirkende: Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo
Varighed: 100 min.

Film skal destrueres senest august 2021

