FILM GUIDE DECEMBER 2019

1/ Ad Astra

Drama, Mystery / 2019 / Instr. James Gray

Astronauten Roy McBride sendes på en tophemmelig rummission for at finde frem til sandheden om sin egen far. Faren
forsvandt 30 år tidligere på en ekspedition, der skulle bevise eksistensen af udenjordisk liv. Nu er der tegn på, at faren stadig
er i live, men desværre ser legendens tilbagevenden ud til at true jordens fremtid.
Medvirkende: Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga
Varighed: 123 min.

2/ Official Secrets

Drama, Historisk / 2019 / Instr. Gavin Hood

Den sande historie om en britisk ”Wisteblower” som lækkede information om illegal NSA spionage op til invasionen af Iraq i
2003.
Medvirkende: Keira Knightley, Matthew Goode, Matt Smith
Varighed: 112 min.

3/ The Dead Don´t Die

Komedie, Horror / 2019 / Instr. Jim Jarmusch

Humoren er uden tvivl i front i denne Zombiefilm, når Bill Murray og Adam Driver spiller zombiebekæmpende betjente, da
den lille soveby pludselig bliver invarderet af de levende døde. Allligevel er det også en blodig sag.
Medvirkende: Bill Murray, Adam Driver, Tom Waits
Varighed: 104 min.

4/ Yesterday

Komedie, Musical / 2019 / Instr. Danny Boyle

Samme aften, som Malik fortæller sin bedste veninde og evigt loyale manager Ellie at han vil droppe kampen for at slå
igennem som musiker, sker der et uforklarligt fænomen, og samtidig er Malik ude for et trafikuheld. Da han vågner, indser
Jack, at han er den eneste, der har hørt om The Beatles. De har simpelthen aldrig eksisteret! Nu begynder Jack at optræde
med de mange legendariske hits, og snart bliver han kendt som den største sangskriver nogensinde.
Medvirkende: Himesh Patel, Lily James, Sophia Di Martino
Varighed: 116 min.

5/ Skin

Drama, Krimi / 2018 / Instr. Guy Nattiv

Neonazisten Bryon Widner, der er kendt som en af FBI's mest eftersøgte skinheads. Han lever et liv fyldt med vold og
racisme, og gennem talrige hatecrimes har han tilranet sig en krop dækket med tatoveringer som "æresmærker". Alt
ændrer sig dog, da han en dag møder kvinden Julie, der har tre døtre fra et tidligere forhold, og den nye faderolle ender med
at vække følelser som omsorg, ansvarlighed og ikke mindst kærlighed i ham, hvilket leder til ønsket om at lægge sin gamle,
destruktive tilværelse bag sig.
Medvirkende: Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel Henshall
Varighed: 118 min.

6/ Driven

Thriller, Drama / 2019 / Instr. Nick Hamm

Jimmy Bly er en ung talentfuld racerkører, der midt i sæsonen er ved at give efter for det kolossale pres, der hviler på hans
skuldre. Den ældre og meget erfarne Joe Tanto, spillet af Sylvester Stallone med et modent blik, der klæder ham, kaldes til
for at hjælpe den unge komet igennem resten af sæsonen med klap på skulderen og kyndig vejledning.
Medvirkende: Jason Sudeikis, Lee Pace, Judy Greer
Varighed: 113 min.

7/ Luce

Drama / 2019 / Instr. Julius Onah

Et ægtepar har adopteret en søn fra det krigshærgede Eritrea. Efter en alarmerende opdagelse fra sin gymnasielærer – føler
han sin status som ”All Star” elev  truet
Medvirkende: Naomi Watts, Octavia Spencer, Tim Roth
Varighed: 109 min.

8/ Happy New Year Colin Burstead

Drama / 2019 / Instr. Ben Wheatley

Colin lejer en overdådig landejendom til sin nyligt udvidede familie, for at fejre nytårsaften. Desværre for Colins kommer hans
magtposition i familien under en alvorlig trussel ved ankomsten af hans fremmedgjorte bror David.
Medvirkende: Neil Maskell, Sura Dohnke, Marvin Maskell
Varighed: 95 min.

9/ The Art of Racing in the Rain

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Simon Curtis

Komediedramaet 'The Art of Racing in the Rain' handler om hunden Enzo, som husker tilbage på sine oplevelser med sin
racerkørerejer, Denny.
Medvirkende: Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Jackie Minns
Varighed: 109 min.

Film skal destrueres senest december 2020

