FILM GUIDE JANUAR 2020

1/ Hobbs & Shaw

Action / 2019 / Instr. David Leitch

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: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba
Varighed: 137 min.

2/ Denmark

Komedie / 2019 / Instr. Adrian Shergold

En bittersød komedie om waliseren Herb, der lever i Danmark, uden job og uden et sted at bo. Han beslutter sig for at
ændre sit liv til det bedre. Med intet at tabe og alt at vinde, rejser han ud i verden med det ene formål: at blive arresteret og
sendt til en dansk fængsel, hvor der er varmt og trygt !!
Medvirkende: Rafe Spall, Joel Fry, Steve Speirs
Varighed: 91 min.

3/ Solis

Action, SciFi / 2019 / Instr. Carl Strathie

Alt er gået galt for Troy under en ”spacemining” opgave. Han befinder sig nu på nødflugtskøretøj, der kører direkte mod
solen. Da han får endelig kontakt om mulig hjælp er det måske for sent.
Medvirkende: Steven Ogg, Alice Lowe, Sid Phoenix
Varighed: 92 min.

4/ The Peanut Butter Falcon

Komedie, Drama / 2019 / Instr. Michael Schwartz

Dette er historien om den 22årige Zak, der har downs syndrom og som drømmer om at blive en professionel wrestler. Zak
stikker af fra sit hjem for at forfølge den drøm  og det bliver en rejse, som han ikke havde forventet. 'The Peanut Butter
Falcon' er en moderne genfortolkning af historien om Huckleberry Finn, der drog ud for at jagte drømmen som skuespiller.
Medvirkende: Zack Gottsagen, Dakota Johnson, Bruce Dern
Varighed: 97 min.

5/ The Last Black Man in San Fransisco

Drama / 2019 / Instr. Joe Talbot

Filmen gjorde sig bemærket på årets Sundance Film Festival, hvor den høstede roser fra kritikerne og modtog en pris. Vi
følger 2 mænd der forsøger at finde sig til rette i et San Francisco under konstant forandring.
Medvirkende: Jimmie Fails, Jonathan Majors, Rob Morgan
Varighed: 121 min.

6/ Where Hands Touch

Drama / 2019 / Instr. Amma Asante

Når datteren af en hvid tysk mor og en afrikansk far møder et medlem af Hitlerjugend i 1944, må de kæmpe for den skæbne
livet har bragt dem i.
Medvirkende: Abbie Cornish, George MacKay, Amandla Stenberg
Varighed: 122 min.

7/ Super Size Me 2

Dokumentar / 2019 / Instr. Morgan Spurlock

Morgen Spurloc optager kampen mod madindustrien igen. Men denne gang fra den anden side. Han åbner en fastfood
restaurant.
Medvirkende: Morgan Spurlock, Jonathan Buttram
Varighed: 93 min.

8/ Waiting for You

Drama, Mystery / 2019 / Instr. Charles Garrad

Da Paul undersøger sin afdøde fars fortid, bliver kan mistænksom på den mystiske, melankolske og muligvis farlige
Madeleine
Medvirkende: Colin Morgan, Fanny Ardant, Audrey Bastien
Varighed: 92 min.

9/ The Russian Five

Dokumentar / 2019 / Instr. Joshua Riehl

I slutningen af 1980 kæmpede Detroit Red Wings deres årtiers lange Stanley Cup tørke. De besluttede at finde spillere fra
Sovjetunionen, og i denne proces ændrede de måden hvorpå nordamerikansk ishockey spilles.
Medvirkende: Jeff Daniels, Jim Devellano, Sergei Fedorov
Varighed: 162 min.

Film skal destrueres senest januar 2021

