FILM GUIDE MAJ 2021

1/ Nomadland

Drama / 2020 / Instr. Chloé Zhao

Filmen 'Nomadland' handler om en kvinde, der begynder et liv som moderne nomade, efter hun mister alt. I hovedrollen ses
Oscarvinderen Frances McDormand, der modtog karrierens tredje Oscar for sin hovedrollepræstation.
Medvirkende: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
Varighed: 107 min.

2/ Greenland

Action, Drama / 2020 / Instr. Ric Roman Waugh

Kometen Clarkes tur forbi Jorden følges af familien Gerrity og venner, indtil Familiefaren John Gerrity modtager en besked fra
regeringen om at han og hans familie er blevet udvalgt til at søge sikkerhed i en bunker, for den altødelæggende komet.
Medvirkende: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd
Varighed: 119 min.

3/ Falling

Drama, Mystery / 2020 / Instr. Viggo Mortensen

Landmanden Willis holder sig til de konservative dyder og har svært ved at acceptere sin homoseksuelle søn og hans
frisindede livsopfattelse. Derudover begynder Willis at vise tegn på demens, og samtidig med, at hans hukommelse
forsvinder, bliver der åbnet op for fortidens sår og konflikter.'Falling' er et intimt drama om familieforhold, fordomme og
hukommelse. Instrueret at Viggo Mortensen som selv spiller hovedrollen.
Medvirkende: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
Varighed: 112 min.

4/ Resistance

Drama, Historisk / 2020 / Instr. Jonathan Jakubowicz

Alt, som mimeren Marcel Marceau lever for, er kunsten. På byens scener forsøger han at opfylde sin drøm, samtidig med at
han vil ville Emmas hjerte  en politisk aktiv kvinde med en stærk retfærdighedssans og vilje til at gøre verden til et bedre
sted. For at imponere hende accepterer han en farlig opgave, som kommer til at forandre hans liv. Sammen bliver de en del
af den franske modstandsbevægelse for at kæmpe mod de nazistiske kræfter, der styrer landet og vil omstyrte hele verden.
Medvirkende: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer
Varighed: 120 min.

5/ Georgetown

Drama, Krimi / 2020 / Instr. Christoph Waltz

Ulrich Mott, en ambitiøs ”golddigger” gifter sig med en rig enke. Han vil begå sig den politiske verden i Washington D.C. Et
ønske han opnår gennem sit ægteskab.
Medvirkende: Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Bening
Varighed: 99 min.

6/ The Glorias

Drama, Historisk / 2020 / Instr. Julie Taymor

Journalisten og feministen Gloria Steinem er et ikon. Hendes aktivisme, vejledning og revolutionære kvindebevægelse har
påvirket generationer. Vi følger hendes fra hendes tid i indien som ung kvinde til grundlæggelse af Ms Magazine og hendes
rolle i kvindebevægelsen.
Medvirkende: Malin Akerman, Bella Thorne, Dulcé Sloan
Varighed: 139 min.

7/ Music

Drama, Musical / 2021 / Instr. Sia

Da Musics mormor pludselig dør, er der kun hendes alkoholiserede halvsøster Zu til at tage sig af hende, selvom de to ikke
har set hinanden i årevis. Zu forsøger at holde sig ædru, men som ny værge for sin søster med specielle behov, et tvivlsomt
job og problemer med at betale regningerne må Zu kæmpe for ikke at vende tilbage til gamle vaner.
Medvirkende: Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler
Varighed: 107 min.

8/ The Secrets We Keep

Thriller, Drama / 2020 / Instr. Yuval Adler

I en fredfyldt amerikansk forstad forsøger Maja langsomt at genopbygge sit liv sammen med sin mand efter de rædsler, hun
blev udsat for under 2. verdenskrig. En dag flytter en mand ind i området med sin familie, og Maja er overbevist om, at han er
den tyske soldat, som torturerede hende og myrdede hendes søster. Hun kidnapper ham og kræver hævn, men har hun fat i
den rette person?
Medvirkende: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina
Varighed: 97 min.

9/ Rogue

Action, Krig / 2020 / Instr. M.J. Bassett

Lejesoldaten O’Hara leder sin gruppe ud på en udfordrende mission: de skal redde gidsler fra deres kidnappere i Afrika. Men
da missionen slår fejl må O’Hara og hendes trup forberede sig på et blodigt og brutalt møde med en gruppe rebeller og
livsfarlige løver.
Medvirkende: Megan Fox, Philip Winchester, Greg Kriek |
Varighed: 105 min.

10/ Nomadland

Drama / 2020 / Instr. Chloé Zhao

Filmen 'Nomadland' handler om en kvinde, der begynder et liv som moderne nomade, efter hun mister alt. I hovedrollen ses
Oscarvinderen Frances McDormand, der modtog karrierens tredje Oscar for sin hovedrollepræstation.
Medvirkende: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
Varighed: 107 min.

11/ Greenland

Action, Drama / 2020 / Instr. Ric Roman Waugh

Kometen Clarkes tur forbi Jorden følges af familien Gerrity og venner, indtil Familiefaren John Gerrity modtager en besked fra
regeringen om at han og hans familie er blevet udvalgt til at søge sikkerhed i en bunker, for den altødelæggende komet.
Medvirkende: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd
Varighed: 119 min.

12/ Falling

Drama, Mystery / 2020 / Instr. Viggo Mortensen

Landmanden Willis holder sig til de konservative dyder og har svært ved at acceptere sin homoseksuelle søn og hans
frisindede livsopfattelse. Derudover begynder Willis at vise tegn på demens, og samtidig med, at hans hukommelse
forsvinder, bliver der åbnet op for fortidens sår og konflikter.'Falling' er et intimt drama om familieforhold, fordomme og
hukommelse. Instrueret at Viggo Mortensen som selv spiller hovedrollen.
Medvirkende: Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen
Varighed: 112 min.

13/ Resistance

Drama, Historisk / 2020 / Instr. Jonathan Jakubowicz

Alt, som mimeren Marcel Marceau lever for, er kunsten. På byens scener forsøger han at opfylde sin drøm, samtidig med at
han vil ville Emmas hjerte  en politisk aktiv kvinde med en stærk retfærdighedssans og vilje til at gøre verden til et bedre
sted. For at imponere hende accepterer han en farlig opgave, som kommer til at forandre hans liv. Sammen bliver de en del
af den franske modstandsbevægelse for at kæmpe mod de nazistiske kræfter, der styrer landet og vil omstyrte hele verden.
Medvirkende: Jesse Eisenberg, Clémence Poésy, Matthias Schweighöfer
Varighed: 120 min.

14/ Georgetown

Drama, Krimi / 2020 / Instr. Christoph Waltz

Ulrich Mott, en ambitiøs ”golddigger” gifter sig med en rig enke. Han vil begå sig den politiske verden i Washington D.C. Et
ønske han opnår gennem sit ægteskab.
Medvirkende: Christoph Waltz, Vanessa Redgrave, Annette Bening
Varighed: 99 min.

15/ The Glorias

Drama, Historisk / 2020 / Instr. Julie Taymor

Journalisten og feministen Gloria Steinem er et ikon. Hendes aktivisme, vejledning og revolutionære kvindebevægelse har
påvirket generationer. Vi følger hendes fra hendes tid i indien som ung kvinde til grundlæggelse af Ms Magazine og hendes
rolle i kvindebevægelsen.
Medvirkende: Malin Akerman, Bella Thorne, Dulcé Sloan
Varighed: 139 min.

16/ Music

Drama, Musical / 2021 / Instr. Sia

Da Musics mormor pludselig dør, er der kun hendes alkoholiserede halvsøster Zu til at tage sig af hende, selvom de to ikke
har set hinanden i årevis. Zu forsøger at holde sig ædru, men som ny værge for sin søster med specielle behov, et tvivlsomt
job og problemer med at betale regningerne må Zu kæmpe for ikke at vende tilbage til gamle vaner.
Medvirkende: Kate Hudson, Leslie Odom Jr., Maddie Ziegler
Varighed: 107 min.

17/ The Secrets We Keep

Thriller, Drama / 2020 / Instr. Yuval Adler

I en fredfyldt amerikansk forstad forsøger Maja langsomt at genopbygge sit liv sammen med sin mand efter de rædsler, hun
blev udsat for under 2. verdenskrig. En dag flytter en mand ind i området med sin familie, og Maja er overbevist om, at han er
den tyske soldat, som torturerede hende og myrdede hendes søster. Hun kidnapper ham og kræver hævn, men har hun fat i
den rette person?
Medvirkende: Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina
Varighed: 97 min.

18/ Rogue

Action, Krig / 2020 / Instr. M.J. Bassett

Lejesoldaten O’Hara leder sin gruppe ud på en udfordrende mission: de skal redde gidsler fra deres kidnappere i Afrika. Men
da missionen slår fejl må O’Hara og hendes trup forberede sig på et blodigt og brutalt møde med en gruppe rebeller og
livsfarlige løver.
Medvirkende: Megan Fox, Philip Winchester, Greg Kriek |
Varighed: 105 min.

Film skal destrueres senest maj 2022

