FILM GUIDE APRIL 2021

1/ Tesla

Drama / 2020 / Instr. Michael Almereyda

En biografi af den visionære opfinder Nikola Tesla og hans møde med Thomas Edison. Og ikke mindst hans store
gennembrud med at overføre elektrisk strøm og lys.
Medvirkende: Ethan Hawke, Eve Hewson, Eli A. Smith
Varighed: 102 min.

2/ Six Minutes to Midnight

Thriller, Drama / 2020 / Instr. Andy Goddard

17 dage før Anden Verdenskrig bryder ud, forsvinder en engelsk lærer (Miller) fra en kostskole med 20 tyske teenage piger.
6 dage senere forsøger han i al hemmelighed at finde ud af hvad der egentlig skete.
Medvirkende: Nigel Lindsay, Judi Dench, Eddie Izzard
Varighed: 99 min.

3/ Palm Springs

Komedie, Mystery / 2020 / Instr. Max Barbakow

Vi følger den bekymringsfri Nyles, der sammen med sin kæreste deltager i et stort opsat bryllup i det varme Palm Springs.
Her møder han den meget lidt begejstrede brudepige Sarah. Hvad der ellers var et helt normalt bryllup udvikler sig snart i en
mystisk retning.
Medvirkende: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons
Varighed: 90 min.

4/ The Bay of Silence

Thriller / 2020 / Instr. Paula van der Oest

Will er sikker på at hans kone er Rosalind er uskyldig i deres søns formodede mord. Men snart opdager han den alt
ødelæggende sandhed om hendes fortid. Og den forbinder hende med endnu en uopklaret forbrydelse.
Medvirkende: Claes Bang, Olga Kurylenko, Brian Cox
Varighed: 93 min.

5/ Summerland

Drama, Krig / 2020 / Instr. Jessica Swale

Alice lever alene og er berygtet i byen pga. hendes iltre væsen. Rygterne rører hende ikke, men da staten pludseligt tvinger
hende til at give husly til et barn fra London, ændres alt for Alice. Drengen Frank er blevet evakueret fra hovedstadens
krigsrædsler, og selvom Alice først vil gøre alt for at slippe af med ham, får det nye venskab langsomt åbnet op for en mere
menneskelig side af Alice.
Medvirkende: Gemma Arterton, Gugu MbathaRaw, Penelope Wilton
Varighed: 99 min.

6/ Chick Fight

Action, Komedie / 2020 / Instr. Paul Leyden

Da Anna bliver introduceret til den kvindelige MMA klub, bliver hun overrasket over hvor meget hun føler sig forbundet med
denne verden. Meget mere end hun nogensinde havde forestillet sig.
Medvirkende: Malin Akerman, Bella Thorne, Dulcé Sloan
Varighed: 97 min.

7/ Freaky

Komedie, Horror / 2020 / Instr. Christopher Landon

Teenageren Millie er lidt af en outsider på sin skole. Det hele ændrer sig dog drastisk på en yderst dramatisk aften. En
brutal seriemorder er nemlig på spil i byen. Flere teenagere bliver således fundet myrdet, hvorfor skrækken naturligvis breder
sig på skolen.
Medvirkende: Vince Vaughn, Kathryn Newton, Celeste O'Connor
Varighed: 112 min.

8/ Shadow in the Cloud

Action, Krig / 2020 / Instr. Roseanne Liang

Da en ung kvindelig pilot under Anden Verdenskrig rejser med hemmelige dokumenter, bliver hun konfronteret med
ondskaben selv
Medvirkende: Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Beulah Koale
Varighed: 83 min.

9/ Gully Boy

Drama, Musical / 2020 / Instr. Zoya Akhtar

Murad er ingenting, han kæmper for at formidle sine synspunkter om sociale spørgsmål og om livet i Dharavi gennem sine
rap tekster. Hans liv ændres dog drastisk, da han møder rapperen Shrikant alias MC Sher.
Medvirkende: Vijay Varma, Nakul Roshan Sahdev, Ranveer Singh
Varighed: 154 min.

Film skal destrueres senest april 2022

