FILM GUIDE FEBRUAR 2020

1/ Freaks

Drama, SciFi / 2019 / Instr. Zach Lipovsky

7 årige Chloe bliver holdt bag lås og slå af sin far. Hun lever i frygt og fascination af verden udenfor, hvor ’”unormale” skaber
en konstant frygt i hende. Hun tror ihverfald at de er ”unormale”. Da hun pludselig opdager hvad der i virkeligheden er udenfor,
kommer hun for alvor i fare.
Medvirkende: Emile Hirsch, Bruce Dern, Grace Park
Varighed: 105 min.

2/ Then Came You

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Peter Hutchings

Alvin er hypokonder og arbejder som kuffertslæber i en lufthavn. Her møder den britiske teenager Skye der er meget meget
syg. Han overvinder sin frygt for smitte og hjælper med hende med hendes excentriske Bucket Liste.
Medvirkende: Asa Butterfield, Maisie Williams, Nina Dobrev
Varighed: 97 min.

3/ Judy

Drama / 2019 / Instr. Rupert Goold

'Judy' er en biografi om den legendariske skuespiller og sanger, Judy Garland, spillet af Renée Zellweger. Historien tager
udgangspunkt i en periode af Garlands liv, hvor karrieren knirker, familielivet er belastet og alkoholindtaget stødt stigende.
Siden barnsben, hvor hun blev castet til megasuccesen Troldmanden fra Oz, har Judy været i rampelyset, men
berømmelsen i en så ung alder har en pris.
Medvirkende: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock
Varighed: 118 min.

4/ Midway

Historisk, Krig / 2019 / Instr. Roland Emmerich

Filmen udspiller sig umiddelbart efter angrebet på Pearl Harbor, og omhandler de seks følgende måneder, der leder op til det
afgørende søslag mellem den amerikanske og japanske flåde i Stillehavet. Historien bliver fortalt gennem soldaterne og
piloterne i felten og krigskommandaterne, der planlægger den udslagsgivende strategi.
Medvirkende: Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson
Varighed: 138 min.

5/ Crawl

Drama, Horror / 2019 / Instr. Alexandre Aja

Haley forsøger at redde sin far, der er forsvundet i en voldsom orkan. Hun finder ham, men han er alvorligt såret og fanget i
krybekælderen i familiens hus. Mens vandet stiger stødt, viser det sig at det ikke kun er de farlige vandmasser de skal
frygte, men også skrupsultne og brutale alligatorer.
Medvirkende: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark
Varighed: 87 min.

6/ Good Boys

Komedie / 2019 / Instr. Gene Stupnitsky

Komedien ‘Good Boys’ handler om tre drenge, der pjækker fra skole for at tage på episke strabadser. Trekløverets rejse
byder således bl.a. på både stjålne stoffer og forfølgelse af en flok teenagepiger. Alt sammen mens de må forsøge at nå
hjem inden en længe ventet fest. De tre drenge leverer på deres vilde tur både grovkornede vittigheder og vanvittige optrin.
Medvirkende: Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon
Varighed: 90 min.

7/ Killerman

Action, Krimi / 2019 / Instr. Malik Bader

To venner skal hvidvaske nogle penge i NYC. De laver en hurtig narkohandel, hvor det går helt galt, da korrupte betjente er
indblandet.
Medvirkende: Liam Hemsworth, Emory Cohen, Diane Guerrero
Varighed: 112 min.

8/ In Search of Greatness

Dokumentar / 2019 / Instr. Gabe Polsky

En filmisk rejse gennem øjnene af hvor tids største atleter. I denne dokumentar er der originale interviews med blandt andre;
Muhammad Ali, Einstein, Dawid Bowie, Serena Williams og Michael Jordan.
Medvirkende: Gabe Polsky Stars: Wayne Gretzky, Jerry Rice, Pelé
Varighed: 77 min.

9/ War

Krig / 2019 / Instr. Siddharth Anand

En indisk soldat melder sig til en mission for at eliminerer sin tidligere mentor, der har skiftet side.
Medvirkende: Hrithik Roshan, Tiger Shroff, Vaani Kapoor
Varighed: 154 min.

Film skal destrueres senest februar 2021

