FILM GUIDE MARTS 2019

1/ First Man

Drama, Historisk / 2018 / Instr. Damien Chazelle

Piloten Neil Armstrong og hans familie har netop været udsat for en tragedie, og det er derfor velkomment, da NASA prikker
ham på skulderen om et nyt storstilet rumprogram. Missionen er at sende en amerikaner til månen inden årtiet er omme og
ikke mindst inden russerne når derop. Armstrong og de andre astronauter kastes nu ud i en intens proces, der kræver hårdt
arbejde, tid væk fra familien og uundgåeligt vil koste menneskeliv.
Medvirkende: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
Varighed: 141 min.

2/ Widows

Thriller, Krimi / 2018 / Instr. Steve McQueen

Fire forskellige kvinder deres ægtefæller i en kugleregn under et mislykket kup. Tilbage står de fire enker uden kriminel
skyld, men med skylden hængende over hovedet og ingen økonomisk sikkerhed. Værst er det for Veronica, der kort efter
opsøges af mandens rivaler, som truer hende til at give dem to millioner dollars inden måneden er omme. Veronica ejer ikke
pengene, det eneste hun har, er sin mands håndbog for det perfekte kup.
Medvirkende: Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki
Varighed: 129 min.

3/ Green Book

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Peter Farrelly

Da den sorte musiker Dr. Don Shirley skal på turné gennem landets mest racistiske sydstater, hyrer han den
snæversynede og umættelige wise guymuskelmand Tony ”The Lip” Vallelonga som chauffør. Med på turen har de en lille
grøn guide til hvilke spisesteder og hoteller, der vil tage imod sorte borgere. OSCAR FOR BEDSTE FILM 2018
Medvirkende: Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini
Varighed: 130 min.

4/ Hunter Killer

Action, Thriller / 2018 / Instr. Donovan Marsh

I actionthrilleren ’Hunter Killer’ er den russiske præsident blevet kidnappet af en oprørsk general. Det bliver den
amerikanske ubådskaptajn Joe Glass, der sendes afsted på den farlige redningsaktion. Sammen med en gruppe
specialtrænede U.S. Navy Seals må Joe Glass nu forsøge ikke kun at redde præsidenten, men også afværge den usikre
situation, der potentielt sætter verdensfreden over styr.
Medvirkende: Gerard Butler, Gary Oldman, Common
Varighed: 122 min.

5/ A Private War

Drama, Krig / 2018 / Instr. Matthew Heineman

Matthew Heineman er en vor tids mest talentfulde dokumentarfilminstruktører med film som ‘City of Ghosts’ (CPH:DOX
2017). Nu forfølger han temaer herfra i sin første spillefilm, der er et faktuelt portræt af den legendariske krigskorrespondent
Marie Colvin, som med enestående mod opsøgte konflikter verden over. Indtil rejsen standsede brat i Homs i 2012. En dom
fra februar i år har netop slået fast, at hendes død ikke var et uheld, men mord i forsøg på kvæle sandhedens stemme.
Resultatet er slående stærkt, ikke mindst fordi alle de civile, vi møder er virkelige overlevende fra de konflikter, Colvin
dækkede.
Medvirkende: Rosamund Pike, Greg Wise, Alexandra Moen
Varighed: 110 min.

6/ Hostages

Drama, Krimi / 2017 / Instr. Rezo Gigineishvili

Baseret på en virkelig flykapring tilbage i den sovjetiske republik Georgien, er 'Hostages' en retrothriller med gedigen
spænding og et fascinerede indblik i livet bag jerntæppet. Her lever en gruppe attraktive og  efter forholdene  velbjergede
unge kunstnertyper et liv på kanten af loven med indsmuglede Beatleslp'er og vestlige forfattere i jakkelommen. Men
vennerne har større planer for deres oprørstrang, og en novemberdag i 1983 kaprer de Aeroflot afgang 6833 med kurs fra
Tbilisi til Leningrad.
Medvirkende: Irakli Kvirikadze, Tinatin Dalakishvili, Avtandil Makharadze
Varighed: 103 min.

7/ Buka'an 8

Komedie, Drama / 2017 / Instr. Angga Dwimas
Sasongko

Alam og Mia møder hinanden på netdating. Inden længe venter de deres første barn og Mia forældre ankommer. Alam gør
alt for at vise, at han er den perfekte ægtemand. Indonesisk med engelske undertekster.
Medvirkende: Chicco Jerikho, Lala Karmela, Deddy Mahendra Desta
Varighed: 104 min.

8/ At Eternitys Gate

Drama, Historisk / 2018 / Instr. Julian Schnabel

Det biografiske drama 'Van Gogh – Ved evighedens port' er med Mads Mikkelsen og Willem Dafoe, og filmen handler om
Vincent van Gogh og malerens levetid i den franske by Arles.
Medvirkende: Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac
Varighed: 111 min.

9/ Johnny English Strikes Again

Komedie, Eventyr / 2018 / Instr. David Kerr

Efter et cyberangreb afslører identiteterne på alle undercover agenter i Storbritannien, tvinges den patriotiske Johnny
English ud af pension for at jage hackeren og redde England. Som et led i hans mission må Johnny finde sig til rette med ny
teknologi for at fuldføre hans mission – bl.a. virtual reality. Johnny English er en mand med meget få færdigheder og en
tendens til at latterliggøre sig selv og alle omkring ham pga. hans lave intelligens og uheldige natur.
Medvirkende: Rowan Atkinson, Ben Miller, Olga Kurylenko
Varighed: 89 min.

Film skal destrueres senest marts 2020

