FILM GUIDE JUNI 2019

1/ Instant Family

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Sean Anders

Pete og Ellie, lever af at rive indmaden ud af huse og sætte dem i stand. Men de mangler noget i deres liv. Pete og Ellie
beslutter sig derfor for at adoptere et socialt udsat barn. Efter at være blevet sat i forbindelse med en række børn, bliver de
enige om, at den rapkæftede teenager Lizzy er præcist den pige, de altid har drømt om.
Medvirkende: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner
Varighed: 118 min.

2/ Gloria Bell

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Sebastián Lelio

Gloria Bell foregår i Los Angeles og handler om den frisindede og fraskilte Gloria, der lever et liv med fart på, og har en travl
hverdag på kontoret. Om natten slår hun sig løs på dansegulvene på LA's natklubber. Der er dog et tomrum i Glorias liv, og
da hun møder Arnold, begynder en ny romance. Det er dog ikke så let at starte et velfungerende forhold, når familie og
Glorias egen selvstændighed spiller ind.
Medvirkende: Sean Astin, Julianne Moore, Alanna Ubach
Varighed: 102 min.

3/ Wonders of the Sea

Dokumentar / 2017 / Instr. JeanMichel Cousteau,
JeanJacques Mantello

Den unge, intelligente og rodløse Sam, ser en dag en ung kvinde svømme i JeanMichel Cousteau (søn af den legendariske
Jack Cousteau) har brugt 3 år på at filme i havet fra Fiji til Bahama øerne. Havet som det aldrig er set før – et glimt af en
storslået verden under vand.
Medvirkende: Arnold Schwarzenegger, Celine Cousteau, Fabien Cousteau
Varighed: 82 min.

4/ Indian Horse

Drama / 2017 / Instr. Stephen S. Campanelli

Vi følger Saul Indian Horse for forsøger at overleve i er verden af racisme. Vi er i 1970erne og Saul er en talentfuld
hockeyspiller. Men fortidens mørke skygger gør det svært for ham.
Medvirkende: Sladen Peltier, Forrest Goodluck, Ajuawak Kapashesit
Varighed: 101 min.

5/ Serenity

Thriller, SciFi / 2018 / Instr. Steven Knight

Filmen 'Serenity' følger en fiskebådskaptajn, der bor i Caribien, men bliver hjemsøgt af sin fortrængte fortid, da hans ekskone
finder frem til ham med et desperat råb om hjælp. Men måske er alt ikke helt, som hun siger, og hvad er den egentlige
hensigt bag hendes henvendelse?
Medvirkende: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane
Varighed: 106 min.

6/ Stan & Ollie

Drama / 2018 / Instr. Jon S. Baird

Filmstjernerne var i 1930erne det hotteste på det store lærred pga. deres mange små finurlige sketches som karaktererne
Gøg og Gokke. Men desværre fik succesen og de gode aftaler med studierne en ende, og 20 år senere er Stan og Oliver
reduceret til to forhenværende berømtheder.
Medvirkende: Steve Coogan, John C. Reilly, Shirley Henderson
Varighed: 98 min.

7/ Bobby Robson: More Than a Manager

Dokumentar / 2018 / Instr. Gabriel Clarke, Torquil
Jones

Selve rygraden i filmen er Robsons tid som cheftræner i FC Barcelona. Her tilbragte han en enkelt sæson i 1996/97, og med
denne som udgangspunkt springer filmen både frem og tilbage i tiden.
Medvirkende: José Mourinho, Gary Lineker, Pep Guardiola
Varighed: 104 min.

8/ Welcome to Marwen

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Robert Zemeckis

Filmen 'Welcome to Marwen' følger titelkarakteren, som har hukommelsestab og lever med angst efter et brutalt overfald på
et værtshus. For at bearbejde hændelsen modtager han hjælp i terapi, men starter samtidig sin egen kunstinstallation med
små dukker.
Medvirkende: Steve Carell, Falk Hentschel, Matt O'Leary
Varighed: 116 min.

9/ Agatha and the Truth of Murder

Krimi, Mystery / 2018 / Instr. Terry Loane

Da en kvinde findes død i et tog til Hastings, fanges morderen desværre ikke. Mabel Rogers begynder sin egen
undersøgelse. Da hun intet fældede bevis finder, retter hun henvendelse til en af de mest ærede forfattere af detektivhistorier:
Agatha Christie
Medvirkende: Dean Andrews, Ruth Bradley, Bebe Cave
Varighed: 92 min.

Film skal destrueres senest juni 2020

