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1/ Tolkien

Drama / 2019 / Instr. Dome Karukoski

Det biografisk drama 'Tolkien' handler om forfatteren John Ronald Reuel Tolkien, som bedst er kendt for at have skrevet
bøgerne bag Ringenes Herretrilogien. Forfatteren blev født i 1892 og døde i 1973, hvor imellem han arbejdede som professor
på Oxford, og desuden kæmpede i Første Verdenskrig. Tolkiens eget liv menes at have formet ham som skribent.
Medvirkende: Nicholas Hoult, Lily Collins, Colm Meaney
Varighed: 112 min.

2/ Aniara

Drama, SciFi / 2018 / Instr. Pella Kagerman, Hugo
Lilja

Aniara er et af mange rumskibe som skal flyve jordens emigrerede befolkning til deres ”nye hjem” Mars. Men netop som
Aniara letter kolliderer den med rumskrot og kommer ud af kurs. Passagererne ved ikke om de nogensinde når deres mål –
Mars.
Medvirkende: Emelie Jonsson, Bianca Cruzeiro, Arvin Kananian
Varighed: 106 min.

3/ Red Joan

Thriller, Drama / 2018 / Instr. Trevor Nunn

Joan Stanley nyder sin pensionisttilværelse i en idyllisk lille landsby. En dag banker den britiske efterretningstjeneste, MI5,
på døren, arresterer hende og begynder en række afhøringer. Joan gemmer nemlig på en helt utrolig hemmelighed: hun har
været én af de mest indflydelsesrige spioner i historien. Under afhøringerne bliver Stanley konfronteret med sin fortid og de
svære valg hun stod overfor.
Medvirkende: Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore
Varighed: 101 min.

4/ The Man Who Killed Don Quixote

Komedie, Eventyr / 2018 / Instr. James Kent

Nu er den her endelig, og ’The Man Who Killed Don Quixote’ er selvfølgelig den klassiske historie twisted efter allerbedste
Gilliammaner: Den højrøvede reklamefilmsinstruktør Toby trækkes ind i en absurd verden af tids og identitetsforvirring, efter
at han har givet en lokal spansk skomager hovedrollen som Don Quixote i en af sine korte film. Denne mand opsøger han nu
10 år efter, og det viser sig at han nu fuldt og helt tror, at han er Don Quixote de la Mancha – og at Toby er dennes tro
følgesvend, Sancho Panza.
Medvirkende: José Luis Ferrer, Ismael Fritschi, Juan LópezTagle
Varighed: 132 min.

5/ The Clovehitch Killer

Horror, Mystery / 2018 / Instr. Duncan Skiles

Tyler Burnside er spejder, frivillig og en pligtopfyldende søn af hans samfundsledende far. Det eneste, der bekymrer ham, er
de uløste mord i hans hjemby, hvor ti kvinder blev brutalt tortureret af en seriemorder kendt som Clovehitch. Da Tyler finder
flere forstyrrende billeder i hans fars besiddelse, begynder han at mistænke, at den mand, han stoler mest på i verden, kan
være ansvarlig for en række grufulde forbrydelser.
Medvirkende: Dylan McDermott, Charlie Plummer, Samantha Mathis
Varighed: 209 min.

6/ Happy Death Day 2 U

Komedie, Horror / 2019 / Instr. Christopher Landon

Plottet er endnu ukendt, men den forventes at gå videre med den første films koncept, hvor pigen Tree måtte gennemleve sin
egen død om og om igen, indtil hun finder sin morder. Filmen blandede Scream med et Groundhog Day time loopscenario,
og i samme stil som andre efterfølgere, fx Back to the Future Part II, vil den nye film starte umiddelbart efter den første.
Medvirkende: Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu
Varighed: 100 min.

7/ Stockholm

Komedie, Krimi / 2018 / Instr. Robert Budreau

23. august 1973 bliver Kreditbanken I Stockholm udsat for et røveri. De ansatte i banken bliver holdt som gidsler. Hvad der
begyndte som et velplanlagt røveri udvikler sig nu til en gidseltagning.
Medvirkende: Ethan Hawke, Noomi Rapace, Mark Strong
Varighed: 92 min.

8/ Last Breath

Dokumentar / 2019 / Instr. Richard da Costa, Alex
Parkinson

En dybtvands dykker strander på havets bund med kun 5 minutters ilt tilbage, og ingen håb om redning. Dette er historien
om en mands næsten umulige kamp for overlevelse.
Medvirkende: Duncan Allcock, Duncan Allcock, Kjetil Ove Alvestad
Varighed: 90 min.

9/ Close

Action, Thriller / 2019 / Instr. Vicky Jewson

Bodyguarden Sam hyres til et job; han skal beskytte en ung rig arving, er hedder Zoe. Ingen af parterne er egentlig glade for
arrangementet, før en voldsom kidnapning tvinger dem på flugt.
Medvirkende: Noomi Rapace, Olivia Jewson, Abdellatif Chaouqi
Varighed: 94 min.

Film skal destrueres senest august 2020

