FILM GUIDE JUNI 2021

1/ The United States vs Billie Holiday

Drama, Historisk / 2021 / Instr. Lee Daniels

Billie Holiday skaber sensation, da hun optræder med sangen Strange Fruit, som handler om lynchning i sydstaterne i USA.
Koncertsalene er udsolgte og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday
et voksende politisk problem, og man ønsker handling fra højeste sted. I Narkopolitiet ved man, at Billie er stofmisbruger, og
vil bruge det til at få hende dømt og fjernet fra scenen. Agent Jimmy Fletcher får til opgave at overvåge hende, og involverer
sig mere og mere i den karismatiske kunstner.
Medvirkende: Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund
Varighed: 130 min.

2/ The Mauritanian

Thriller, Drama / 2021 / Instr. Kevin Macdonald

Filmen 'The Mauritanian' er baseret på det bedstsælgende memoir 'Guantánamo Diary', hvor Mohamedou Ould Slahi har
beskrevet sine oplevelser som fange af den amerikanske stat. Dramaet handler om Slahi kamp for frihed, efter han blev
tilbageholdt og fængslet uden en sigtelse i årevis.
Medvirkende: Tahar Rahim, Nouhe Hamady Bari, Saadna Hamoud
Varighed: 129 min.

3/ She Dies Tomorrow

Drama, Mystery / 2020 / Instr. Amy Seimetz

Amy har en ubehagelig følelse af, at hun skal dø i morgen. Selvom hun ingen rationel forklaring har, er hun temmelig sikker.
Og det driver hende snart til vanvid. Hendes skeptiske ven Jane tænker instinktivt, at det er noget værre vrøvl. Men lidt efter
lidt mærker hun også den følelse, og dermed begynder den bizarre rejse, som kan være deres sidste dag i livet. Med mørk
humor og i nærkontakt med den dybeste dødsangst tager She Dies Tomorrow sine seerere på en tur, de sent vil glemme.
Medvirkende: Kate Lyn Sheil, Jane Adams, Kentucker Audley
Varighed: 86 min.

4/ Herself

Drama / 2020 / Instr. Phyllida Lloyd

Dramaet 'Herself' handler om Sandra, der netop er gået fra sin voldelige mand. Nu er hun alene med to børn på et
lufthavnshotel, og uden et godt økonomisk fundament er det nærmest umuligt at få lov at låne til en ny bolig. Men en
mulighed byder sig, da hendes velhavende arbejdsgiver giver hende tilladelse til at bygge sit eget hus  noget hun aldrig
tidligere kunne drømme om at kaste sig ud i.
Medvirkende: Molly McCann, Clare Dunne, Ruby Rose O'Hara
Varighed: 97 min.

5/ Persian Lessons

Drama, Krig / 2020 / Instr. Vadim Perelman

Anden Verdenskrigsdramaet 'Persiske lektioner' foregår i det besatte Frankrig, hvor den jødiske Gilles bliver arrasteret af SS
soldater og sat i koncentrationslejr. Da han ankommer til lejren undgår Gilles døden ved at overbevise vagterne om, at han er
persisk og ikke jødisk.
Medvirkende: Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay
Varighed: 127 min.

6/ The Racer

Drama / 2020 / Instr. Kieron J. Walsh

Den erfarne hjælperytter Dom Chabol oplever de tre mest dramatiske dage i sit liv og potentielt afslutningen på sin karriere
under den irske prolog i det berømte Tour de France 1998, kendt som Tour du Dopage  Dopingens tour. Sommeren 1998 –
prologen i Tour de France er blevet flyttet til Irland. Belgiske Dom Chabol har været én af tourens bedste hjælperyttere i løbet
af de sidste 20 år. En rolle, hvor man må ofre sig – sætte tempo, blokere for vind og hjælpe holdets sprintere mod sejr.
Medvirkende: Louis Talpe, Matteo Simoni, Tara Lee
Varighed: 95 min.

7/ All Joking Aside

Drama / 2020 / Instr. Shannon Kohli

Charlene drømmer om at blive “standup” komiker. Hun forfølger sin drøm i New York City.
Medvirkende: Brian Markinson, David Lewis, Keilani Elizabeth Rose
Varighed: 83 min.

8/ Her Name Was Jo

Eventyr / 2020 / Instr. Joe Duca

10 årige Jo tilbringer alle sine dage ved Shenandoah River med hendes bedste veninde Selma. Men da hendes stedfar (som
er junkie) dør, beslutter hun sig for at finde sin biologiske far. Hun ved han er en legendarisk sanger i Los Angeles
Medvirkende: Jim Constable, Daniel Duca, Elisa Duca
Varighed: 104 min.

9/ The Ride

Action / 2020 / Instr. Alex Ranarivelo

Den inspirerende historie om BMX championen der gennem en fantastisk foster familie genfinder sig selv efter en voldelig
barndom.
Medvirkende: Shane Graham, Ludacris, Sasha Alexander
Varighed: 88 min.

Film skal destrueres senest juni 2022

