FILM GUIDE SEPTEMBER 2019

1/ Dark Phoenix

Eventyr, SciFi / 2019 / Instr. Simon Kinberg

Filmen udspiller sig i 1992, altså ni år efter begivenhederne i XMen: Apocalypse. Efter en mission i rummet bliver den
telepatiske mutant Jean Grey ramt af et voldsomt soludbrud, der fremkalder uanede kræfter i hende. Men forvandlingen til
Phoenix har en skyggeside, og hun må kæmpe med de kosmiske følger.
Medvirkende: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
Varighed: 133 min.

2/ Apollo 11

Drama, Dokumentar / 2019 / Instr. Todd Douglas
Miller

'Apollo 11' tager os med ind i hjertet af NASAs mest berømte mission  nemlig den, der satte den første mand på månen og
gjorde de to astronauter Neil Armstrong og Buzz Aldrin til super stjerner verden over. Vi er med helt tæt på de tre
astronauter ombord på Apollo 11, vi er med folkene i Mission Control og så følger filmen, de millioner af tilskuere, der
oplevede de vigtige dage og timer i 1969, da menneskeheden tog et stort spring i fremtiden.
Medvirkende: Neil Armstrong, Michael Collins, Buzz Aldrin
Varighed: 93 min.

3/ Pet Semetary

Thriller, Horror / 2019 / Instr. Kevin Kölsch, Dennis
Widmyer

Parret Louis og Rachel Creed flytter med deres to børn til Maine. Selvom det nye hjem ånder fred og idyl, ligger det lige ud
til en meget trafikeret vej og har en dyrekirkegård i baghaven. Da datteren Ellies kat bliver kørt ihjel, får faderen Louis hjælp
af naboen Jud til at begrave den. Jud kender nemlig til områdets mystiske egenskaber  og den næste dag er katten
tilbage... Men måske er det nogle gange godt at lade de døde være døde?
Medvirkende: Jason Clarke, Amy Seimetz, John Lithgow
Varighed: 101 min.

4/ Us

Thriller, Horror / 2019 / Instr. Jordan Peele

Adelaide Wilson, har sin familie med på en uforpligtende og sjov sommerweekend i Santa Cruz. Men Adelaide er hjemsøgt
af et trauma fra sin fortid, og hendes paranoia tager kun til, da hun bliver sikker på, at noget forfærdeligt vil ske for hendes
familie. Alt ånder ellers fred og ro, det lige indtil mørket falder på. For pludselig står der silhuetterne af fire personer i deres
indkørsel. Hvem er de? Og hvad vil de? Ikke rare ting for familien, der snart ender midt i et levende mareridt.
Medvirkende: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss
Varighed: 116 min.

5/ Fishermans Friends

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Chris Foggin

Handlingen er baseret på den virkelige historie om de 10 fiskere, som gik fra at optræde på den lokale havn til at skrive
kontrakt med Universal Records og stå på Glanstonbury Festivals kendte "Pyramid Stage".
Medvirkende: James Purefoy, Meadow Nobrega, David Hayman
Varighed: 112 min.

6/ Richard Says Goodbye

Komedie, Drama / 2018 / Instr. Wayne Roberts

Han har seks måneder at leve i  og det skal bruges på at leve sin vildeste, mest halsbrækkende periode i sit liv. Han går all
in  det kunne godt blive interessant!
Medvirkende: Johnny Depp, Rosemarie DeWitt, Odessa Young
Varighed: 90 min.

7/ Fast Color

Drama, SciFi / 2018 / Instr. Julia Hart

En kun kvinde med overnaturlige kræfter flygter, da hendes kræfter opdages. Hun flygter tilbage til den familie hun forlod for
længe siden. Sin mor og sin datter.
Medvirkende: Gugu MbathaRaw, David Strathairn, Lorraine Toussaint |
Varighed: 100 min.

8/ Greta

Thriller, Drama / 2018 / Instr. Neil Jordan

Den unge, naive kvinde Frances, prøver at klare skærene på egen hånd i New York City, da hun stifter bekendtskab med en
ensom enke. Da hun finder en glemt håndtaske i et subwaytog, leverer hun den naturligvis tilbage til dens rette ejer. Ejeren
er den excentriske og ensomme franske klaverlærer Greta, der elsker klassisk musik.
Medvirkende: Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz, Maika Monroe
Varighed: 98 min.

9/ JT LeRoy

Drama / 2018 / Instr. Justin Kelly

Den fængslende historie om J. T. LeRoy, en pige, der foregiver at være en dreng. Den unge kvinde tilbringer 6 år som den
hyldede forfatter Jeremiah Terminator LeRoy
Medvirkende: Kristen Stewart, Laura Dern, Jim Sturgess |
Varighed: 108 min.

Film skal destrueres senest september 2020

