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1/ Ben Is Back

Drama / 2018 / Instr. Peter Hedges

I dramaet 'Ben is Back' får Holly Burns og hendes familie uventet besøg, da sønnen Ben pludseligt dukker op juledag. Ben
er stoffri efter et længere ophold på en afvænningsklinik, men hans tilstedeværelse sætter alligevel store følelser i gang hos
familien, der har været meget igennem pga. Bens stofmisbrug.
Medvirkende: Julia Roberts, Lucas Hedges, Courtney B. Vance
Varighed: 103 min.

2/ Jonathan

Drama, SciFi / 2018 / Instr. Bill Oliver

Jonathan forlader kontoret hver dag ved middagstid. Når han kommer hjem, går han i seng. Når han vågner igen om
morgenen står hans morgenmad klar….. sammen med en videooptagelse, der fortæller ham om dagen der kommer.
Medvirkende: Ansel Elgort, Suki Waterhouse, Patricia Clarkson
Varighed: 95 min.

3/ Cold War

Drama, Musical / 2018 / Instr. Pawel Pawlikowski

Zula kommer fra fattige kår, med lig i bagagen og ambitioner om at overleve for enhver pris. Da hun udvælges til at sprede
budskabet om de kommunistiske værdier i en statsstøttet musiktrup, er målet om et bedre liv endeligt inden for
rækkevidde. Men i truppen mødet Zula den ligeledes kreative, men langt mere idealistiske Wictor, og nye følelser blusser
frem i den smukke temperamentfulde kvinde.
Medvirkende: Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc
Varighed: 89 min.

4/ Overlord

Action, Horror / 2018 / Instr. Julius Avery

Gyserfilmen 'Overlord' udspiller sig på DDag i slutningen af Anden Verdenskrig i 1944, hvor en lille gruppe amerikanske
soldater skal sprænge et radiotårn i en fransk landsby. Bag fjendens linjer får de sig dog noget af en overraskelse. Det er
nemlig ikke kun grusomme nazister, som venter dem, men også de skrækindjagende resultater af en række hemmelige
nazieksperimenter.
Medvirkende: Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier
Varighed: 110 min.

5/ Old Man & the Gun

Komedie, Krimi / 2018 / Instr. David Lowery

En ældre, velklædt og bevæbnet herre går en solrig dag i Texas ind i en bank og beder pænt om pengene. Det samme sker
efterfølgende i flere pengeinstitutioner, og snart bliver den lokale ordensmagt klar over, at de har med en erfaren senior
bankrøver at gøre. En menneskejagt går i gang, alt imens deres eftersøgte selv begynder at søge ny mening med livet.
Tucker er nemlig på vej til at begå et sidste kup for endegyldigt at stoppe og i stedet forfølge kærligheden til den
jævnaldrende Jewell.
Medvirkende: Robert Redford, Casey Affleck, Sissy Spacek
Varighed: 93 min.

6/ Halloween

Thriller, Horror / 2018 / Instr. David Gordon Green

Det er ikke kun den legendariske morder, der er tilbage. En 59årig Jamie Lee Curtis gentager sin rolle som Laurie Strode fra
den første film. For selvom dette er 11. indslag i franchisen, så ser fortællingen bort fra de efterfølgende kapitler og fortsætter
historien fra den første film. Laurie lever nu et isoleret liv i frygt for Myers’ tilbagekomst. Hun er traumatiseret over de
drabelige begivenheder for fire årtier siden, hvor hun overlevede dræberen. Det lykkedes imidlertid Myers at flygte fra sin
anstalt, så snart er Lauries værste mareridt virkelighed.
Medvirkende: Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak
Varighed: 106 min.

7/ Dead in a Week; Or Your Money Back

Komedie, Krimi / 2018 / Instr. Tom Edmunds

Efter syv mislykkedes selvmordsforsøg indser William, at han har brug for professionel hjælp. Derfor outsourcer han opgaven
til Leslie, en aldrende hitman, som har svært ved at nå sine kvoter for at bevare sit medlemsskab i en lejemorderloge. Med
den underskrevne kontrakt venter William på det uundgåelige. Men med døden sikret inden for en uge (eller pengene tilbage)
føler William en vægt løfte sig og opdager en grund til at leve. En kontrakt er dog en kontrakt, hvad angår Leslie, og William
kommer ikke så let ud af den.
Medvirkende: Gethin Anthony, Aneurin Barnard, Christopher Eccleston
Varighed: 90 min.

8/ Buffalo Boys

Western / 2018 / Instr. Mike Wiluan

De 2 brødre Jamar og Suwo er tilbage for at hævne deres far – som er Sultan – efter flere år i eksil i Amerika. Indonesisk
men engelske undertekster
Medvirkende: Conan Stevens, Yoshi Sudarso, Zack Lee
Varighed: 102 min.

9/ Cargo

Drama / 2017 / Instr. Gilles Coulier

En rå fortælling om 3 brødre, der kæmper for deres erhverv som fiskere. Deres passionen for deres arbejde og deres kære
driver dem til desperate handlinger.
Medvirkende: Josse De Pauw, Wennie De Ruyck, Gilles De Schryver
Varighed: 91 min.

Film skal destrueres senest april 2020

