FILM GUIDE SEPTEMBER 2021

1/ Percy vs Goliath

Drama / 2020 / Instr. Clark Johnson

Baseret på begivenheder i 1998. Landmanden Percy Schmeiser udfordrer en stor virksomhed, da han opdager deres gen
modificerede raps i sine afgrøder.
Medvirkende: Christopher Walken, Roberta Maxwell, Pathy Aiyar
Varighed: 99 min.

2/ First Cow

Drama, Western / 2020 / Instr. Kelly Richardt

2 rejsende der er på flugt fra en bande hævngerrige jægere i 1820erne, drømmer om at blive rige. Men deres spinkle plan om
at tjene en formue, ser ikke for lys ud.
Medvirkende: Alia Shawkat, John Magaro, Dylan Smith
Varighed: 122 min.

3/ The Doorman

Action, Thriller / 2020 / Instr. Ryûhei Kitamura

Ali Gorski er en højt dekoreret tidligere sergent i hæren, der nu er blevet portner i ejendomskomplekset The Carrington.
Under påskeweekenden, hvor alle beboere bortset fra et par enkelte er bortrejst, mens der er byggearbejde på The
Carrington, sættes et lurvet plot i værk, hvor nogen vil stjæle uvurderlige kunstværker gemt inde bag bygningens vægge.
Men blandt de få tilbageblevne er Alis niece og nevø. Ali indser snart, at det eneste, der står mellem dem og de morderiske
tyve, det er hende selv.
Medvirkende: Ruby Rose, Jean Reno, Aksel Hennie
Varighed: 97 min.

4/ Wrath of Man

Action, Thriller / 2021 / Instr. Guy Ritchie

Den forknytte og skarpskydende H, får arbejde for et sikkerhedsfirma, som transporterer millioner af dollars i deres
topsikrede varevogne. Det er dog et farligt job, da de mange penge frister kriminelle til at angribe pengetransporterne i Los
Angeles’ gader, hvor både H og hans kollegaer varetager jobbet med livet som indsats.
Medvirkende: Jason Statham, Holt McCallany, Josh Hartnett
Varighed: 119 min.

5/ Queen & Slim

Drama, Krimi / 2020 / Instr. Melina Matsoukas

Queen og Slims første date tager en uventet drejning, da en politimand stopper dem for en mindre trafikovertrædelse.
Situationen eskalerer, og Slim skyder betjenten i selvforsvar. Historien ruller i medierne, og Slim og Queen føler, at de ikke
har andet valg end at flygte fra Loven.
Medvirkende: Daniel Kaluuya, Jodie TurnerSmith, Bokeem Woodbine
Varighed: 132 min.

6/ The War With Grandpa

Komedie, Drama / 2020 / Instr. Tim HIll

Barnebarnet Peter, starter en drilsk krig med sin morfar Ed. Da Ed flytter ind hos Peter og hans familie, bliver Peter nemlig
smidt ud af sit elskede værelse, som morfaren nu overtager. Peter bliver således forvist til det utætte og beskidte loft, hvilket
han absolut ikke er begejstret for.
Medvirkende: Robert De Niro, Uma Thurman, Rob Riggle
Varighed: 94 min.

7/ Every Breath You Take

Thriller, Mystery / 2021 / Instr. Vaughn Stein

Psykiateren Philip har en klient der begår selvmord. Da han tager sig af den overlevende bror, bliver hans familieliv stærkt
forstyrret.
Medvirkende: Casey Affleck, Michelle Monaghan, Sam Claflin
Varighed: 95 min.

8/ Vanquish

Action, Thriller / 2021 / Instr. George Gallo

Victoria forsøger at lægge sin mørke fortid bag sig. Hun var russisk narkokurer. Men den pensionerede betjent Damon
tvinger Victoria til blive kurer igen. Han har taget hendes datter som gidsel.
Medvirkende: Morgan Freeman, Ruby Rose, Patrick Muldoon
Varighed: 94 min.

9/ Sandeep Aur Pinky Faraar

Komedie, Drama / 2021 / Instr. Dibakar Banerjee

Historien om en mand og en kvinde, der hver især repræsenter 2 helt forskellige sider af Indien. De er kun forenet i én ting:
Deres mistillid, mistænksomhed og had til hinanden.
Medvirkende: Parineeti Chopra, Arjun Kapoor, Jaideep Ahlawat
Varighed: 125 min.

Film skal destrueres senest september 2022

