FILM GUIDE SEPTEMBER 2020

1/ Downhill

Komedie, Drama / 2020 / Instr. Nat Faxon, Jim Rash

Filmen 'Downhill' er en amerikansk genindspilning af den svenske Force Majeure af Ruben Östlund. En familie er på ferie i
Alperne, og efter med nød og næppe at undslippe en lavine bliver familiens forhold sat på en alvorlig prøve.
Medvirkende: Julia LouisDreyfus, Will Ferrell, Zach Woods
Varighed: 83 min.

2/ The Call of the Wild

Drama, Fantasy / 2020 / Instr. Chris Sanders

Hunden Buck lever et komfortabelt liv hos en familie i 1890’ernes Californien. Bucks liv ændrer sig, da den bliver kidnappet,
flygter og havner midt i det kolde Yukon, Canada. Buck møder manden John, der rekrutterer dem som slædehund. Dette er
en stor omvæltning for Buck, der aldrig har set sne før, men den bliver hurtigt lederen af slædehundene.
Medvirkende: Harrison Ford, Omar Sy, Cara Gee
Varighed: 100 min.

3/ Escape from Pretoria

Thriller / 2020 / Instr. Francis Annan

Den sande historie om de politiske fanger, Tim Jenkin og Stephen Lee. To hvide sydafrikanere som sammen med andre
fanger, lykkedes med at flygte fra det berygtede højsikkerhedsfængsel, Pretoria i 1979. Dette var efter at de blev fængslet for
anklager om at «producere og distribuere 18 forskellige broschurer på vegne af forbudte organisationer» (herunder ANC)
under apartheit tiden i Sydafrika.
Medvirkende: Daniel Radcliffe, Daniel Webber, Ian Hart
Varighed: 106 min.

4/ The Trip to Greece

Komedie, Drama / 2020 / Instr. Michael Winterbottom

Når Rob Brydon i Range Roveren på Grækenlandsrejsen begynder at synge Bee Geesnummeret Tragedy, er niveauet
noget mere dannet og krævende, end vi kender det fra eksempelvis den mere platte og lumre danske Klovn. Fra tid til anden
er der nu også en slags mandehørm i filmene, når de to helte lægger an på damer, er homofobiske, skændes om, hvem der
bør køre bilen, eller er deres partnere derhjemme er utro.
Medvirkende: Steve Coogan, Rob Brydon, Claire Keelan
Varighed: 103 min.

5/ Like a Boss

Komedie / 2020 / Instr. Miguel Arteta

Mia og Mel har meget forskellige idealer, da den ene er mere praktisk, mens den anden helst vil tjene en formue og leve i
luksus. Men de drømmer begge to om at åbne deres egen butik med skønhedsprodukter. Efter de er endt i stor gæld, får de
på mirakuløst vis et lån på over en million dollars fra skønhedsdronningen Claire Luna. Alt er godt, indtil de finder ud af, at
Claire Luna har stjålet en af deres idéer.
Medvirkende: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek
Varighed: 83 min.

6/ Ringside

Dokumentar / 2019 / Instr. Andre Hörmann

Dokumentar om boksetalenterne Kenneth Sims Jr. og Destyne Butler Jr. om deres kamp for at nå til tops i den
professionelle bokseverden. Begge kommer fra det barske kvarter South Side i Chicago
Medvirkende: Kenneth Sims Jr., Destyne Butler Jr., Kenneth Sims Sr.
Varighed: 93 min.

7/ Spies in Disguise

Animation / 2019 / Instr. Nick Bruno, Troy Quane

Animationsfilmen 'Spioner på missioner' har verdens bedste spion Lance Sterling og hans opfindermakker Walter på en
hæsblæsende mission. Det går dog hverken værre eller bedre end, at den super seje spion ved et uheld forvandles til en due
(!?). Nu må Lance modvilligt slå sig sammen med Walter for at klare den fælles fjende og superskurk Killian. Lance og
Walter skal altså lære at stole på hinanden for at redde dagen og vejen.
Medvirkende: Rachel Brosnahan, Jarrett Bruno, Claire Crosby
Varighed: 102 min.

8/ Wendy

Drama, Fantasy / 2020 / Instr. Benh Zeitlin

Filmen 'Wendy' er en ny version af den klassiske historie om Peter Pan. Wendy er fortabt på en mystisk ø, hvor tid og alder
står stille. Her må hun kæmpe for at redde sin familie, frihed og ungdoms ånd.
Medvirkende: Devin France, Yashua Mack, Gage Naquin
Varighed: 121 min.

9/ James, Pat & Dave

Komedie / 2020 / Instr. Theodore Boborol

Pat er en hårdtarbejdende hotelreceptionist. Nu skal hun prøve at oplærer sin chefs forviste og tumpede barnebarn. Tagalog
Medvirkende: Ronnie Alonte, Loisa Andalio, Donny Pangilinan
Varighed: 107 min.

Film skal destrueres senest september 2021

