FILM GUIDE MAJ 2019

1/ Replicans

Drama, SciFi / 2018 / Instr. Jeffrey Nachmanoff

Willian Forster er neurolog og banebrydende i sin forskning om at overføre menneskelig bevidsthed over til en computer. Han
mister på tragisk vis hele sin familie i bilulykke og forsøger at klone deres kroppe og skabe peplikaer.
Medvirkende: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch
Varighed: 107 min.

2/ Destroyer

Action, Krimi, SciFi / 2018 / Instr. Karyn Kusama

Destroyer' handler om den kvindelig politibetjent Erin Bell, der som ung har været undercover i bandemiljøet. Flere år senere
dukker nye spor op, og den aldrende betjent kaster sig nu ud i en intens jagt på forbryderne fra dengang på egen hånd. Bell
må derfor genopleve fortidens synder og dæmoner, som hun forsøger at gøre bod på.
Medvirkende: Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany
Varighed: 121 min.

3/ Under the Silver Lake

Komedie, Krimi / 2018 / Instr. David Robert Mitchell

Den unge, intelligente og rodløse Sam, ser en dag en ung kvinde svømme i poolen i hans ejendom, hvorefter hun forsvinder
sporløst dagen efter. Sam er besat af den unge, smukke og mystiske kvinde, så han begiver sig ud på en rejse gennem Los
Angeles for at finde hende.
Medvirkende: Andrew Garfield, Riley Keough, Topher Grace
Varighed: 139 min.

4/ Mortal Engines

Action, Eventyr / 2018 / Instr. Christian Rivers

Handlingen udspiller sig i en postapokalyptisk fremtid 1000 år efter, at en altudslettende krig har ændret verden totalt.
Storbyer er nu kommet på hjul, og nådesløst opsluger de mindre byer og stjæler deres ressourcer. I storbyen London lever
teenageren Tom, der kommer på sit livs rejse i mødet med en pige fra det lovløse territorium, og sammen kommer de på
sporet af en faretruende hemmelighed.
Medvirkende: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving
Varighed: 128 min.

5/ Damsel

Komedie, Western / 2018 / Instr. David Zellner

En westernkomedie om en ung cowboy (der ikke er en rigtig cowboý), der hyrer en præst (der ikke er en rigtig præst) til at
følge ham på sin mission; at redde en ung kidnappet kvinde, fri til hende og derefter ægte hende på stedet.
Medvirkende: Robert Pattinson, Mia Wasikowska, David Zellner
Varighed: 113 min.

6/ The Con is On

Komedie / 2018 / Instr. James Oakley

For at slippe for at betale en kæmpe gæld til en berygtet gangster i england, flygter et par (Uma Thurman og Tim Roth) til
Los Angeles og planlægger et juvel tyveri.
Medvirkende: Dot Cosgrove, Uma Thurman, Tim Roth
Varighed: 90 min.

7/ The Favourite

Drama, Historisk / 2018 / Instr. Yorgos Lanthimos

Periodedramaet 'The Favourite' foregår i 1708, da England var i konstant krig med Frankrig, og den smågale Dronning Anne
sad på tronen. Anne af Storbritannien sidder i en ukøn situation. Hun hader at reagere og vil meget hellere spise kage, lege
med sine 17 kaniner, eller fjolle rundt med sin tætteste fortrolige (og hemmelige elskerinde) hertuginden Sarah Churchill.
Medvirkende: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz
Varighed: 119 min.

8/ Pororoca

Drama / 2017 / Instr. Constantin Popescu

Historien om Tudor og hans familie, hvis liv bliver ødelagt, da deres datter forsvinder i en park. Rumænsk med engelske
undertekster
Medvirkende: Bogdan Dumitrache, Iulia Lumânare, Constantin Dogioiu
Varighed: 152 min.

9/ Abay Babes

Komedie / 2018 / Instr. Don Cuaresma

Historien om 5 piger der har været veninder siden high school. De samles igen til brylluppet hos den mindst attraktive af
pigerne. Philippinsk med engelske undertekster
Medvirkende: Cristine Reyes, Nathalie Hart, Meg Imperial |
Varighed: 108 min.

Film skal destrueres senest maj 2020

