FILM GUIDE JULI 2019

1/ Alita: Battle Angel

Action, Eventyr / 2019 / Instr. Robert Rodriguez

I actionfilmen 'Alita: Battle Angel' følger vi en ikke helt normal ung piges rejse mod at finde ud af hvem  eller hvad  hun er.
Som Cyborg er hun blevet reddet af Professor Ido, efter at hun egentlig var blevet skrottet. Hun husker ingenting og bliver
omprogrammeret af Ido. Men snart begynder hendes fortid at komme tilbage til hende.
Medvirkende: Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Varighed: 122 min.

2/ The Hummingbird Project

Thriller / 2018 / Instr. Kim Nguyen

Vincent og Anton er fætre og drømmer om at bygge et fiberoptisk kabel lige mellem Kansas og New Jersey. Dette vil gøre
dem til millionærer. Men intet er ligetil for hustleren Vincent og hjernen bag det hele Anton. Deres gamle chef Eva ånder
dem i nakken, og hun er en manipulerende erhvervskvinde, som ikke lader sig stoppe.
Medvirkende: Jesse Eisenberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek
Varighed: 111 min.

3/ Make Us Dream

Dokumentar / 2018 / Instr. Sam Blair

Make Us Dream tager et dybere kig på manden bag legenden ved blandt andet at studere den indre konflikt forbundet ved at
være loyal mod sin hjerteklub samt kaosset omkring at komme pinefuldt tæt på det trofæ, han aldrig har opnået: Premier
League trofæet. Dokumentaren Make Us Dream er en filmisk følelsesmæssig rutsjebane, som tager et friskt perspektiv på
en af de mest kendte sportsprofiler i verden. Når først du har oplevet Steven Gerrards liv gennem hans egne øjne, vil du få et
helt nyt syn på elitefodbold
Medvirkende: Steven Gerrard, Michael Owen, Steve Bruce |
Varighed: 104 min.

4/ The Aftermath

Drama / 2019 / Instr. James Kent

Efter Anden Verdenskrig er den britiske oberst Lewis og hans kone udpeget til at bo i Hamburg under rekonstruktionen af
efterkrigstidens tyskland. Men der opstår spændinger under processen.
Medvirkende: Keira Knightley, Ned Wills, Pandora Colin
Varighed: 108 min.

5/ Dragged Across Concrete

Drama, Krimi, SciFi / 2018 / Instr. S. Craig Zahler

Når 2 nidkære betjente bliver suspenderet fra styrken, må de dykke dybt ned i den kriminelle underverden for et få sig en
ordentlig kompensation.
Medvirkende: Mel Gibson, Vince Vaughn, Tory Kittles
Varighed: 159 min.

6/ The Kid

Western / 2019 / Instr. Vincent D'Onofrio

I denne western, bliver den unge dreng Rio, tvunget på flugt. Undervejs møder han Sheriffen Pat Garrett, der er på jagt efter
den berygtede Billy the Kid. Rio befinder sig midt i begivenhederne, i Billy The Kids sidste leveår.
Medvirkende: Jake Schur, Leila George, Chris Pratt
Varighed: 100 min.

7/ Captive State

SciFi / 2019 / Instr. Rupert Wyatt

Vi er i en fremtid hvor rumvæsner har invaderet jorden. Vi følger en gruppe på begge sider, både de, der arbejder sammen
med invationsmagten og de, der kæmper imod.
Medvirkende: John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors
Varighed: 109 min.

8/ After Everything

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Hannah Marks, Joey
Power

Da Elliot møder den fornuftige Mia, og samtidig får at vide, at han er meget syg, bliver hele hans verden vendt op og ned.
Men midt i kaos – blomstre deres kærlighed op. De finder dog ud af at det ikke er hans sygdom, der er den egentlige test af
deres forhånd, men alt andet !!
Medvirkende: Marisa Tomei, Joe Keery, Gina Gershon
Varighed: 85 min.

9/ Old Boys

Komedie / 2018 / Instr. Toby MacDonald

Amberson er en lidt akavet, men fantasifuld bogorm, han hjælper den flotte men usandsynligt bogligt svage Winchester. De
er begge vildt betaget af fransklærerens datter Agens. Winchester har udseendet og Amberson har sin viden og kvikke
hoved. Men hvem vinder Agnes ?
Medvirkende: Alex Lawther, Jonah HauerKing, Pauline Etienne
Varighed: 96 min.

Film skal destrueres senest juli 2020

