Feel good
Bibliotekernes svar på og supplement til Netflix, HBO og de øvrige
streamingtjenester. Se spillefilm,
dokumentarer, kortfilm og animation, eller vælg efter genre: action,
gyser, komedie, kærlighed og
mange flere. For børn, unge og
voksne.

Notting Hill (1999)

Den er nærmest en klassiker inden for kærlighedsfilm, takket være dels en god historie,
dels det pragtfuldt skæve og charmerende
persongalleri, man ofte finder i engelske film.
Det er historien om den almindelige boghandler
fra London der støder ind i den amerikanske
Hollywood-stjerne. De skal så grueligt meget
igennem, men får (måske) hinanden til sidst.
Medvirkende: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans

Der kommer nye boller på suppen, da fire
kvinder i deres bedste alder og med et livslangt
venskab i bagagen, får øjnene op for Fifty
Shades i deres lille læseklub. Det puster i den
grad liv i deres parforhold, men ikke helt uden
komplikationer.
Medvirkende: Diane Keaton, Jane Fonda, Andy Garcia,
Don Johnson

Medvirkende: Domhnall Gleeson, Rachel McAdams, Bill
Nighy, Margot Robbie

Du vil også kunne lide: Mit hjem i Hampstead, Elsa &
Fred, En sang for Marion

Du vil også kunne lide: A Good Year, Love again,
Samme dag næste år

Wonder (2017)

Det’ indviklet (2009)

Medvirkende: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen
Wilson

Medvirkende: Meryl Streep, Alec Baldwin, Steve Martin,
John Krasinski

Du vil også kunne lide: De urørlige, Praktikanten, En
ny chance til Larry Crowne

Du vil også kunne lide: Den skaldede frisør, Julie &
Julia, Crazy Stupid Love

Book Club (2018)

International Movie Database.
Alt om film, serier, skuespillere,
instruktører. Med brugeranmeldelser, ratings, rygter, citater, omsætning osv. Kort sagt: alt om filmene.

Filmguiden Scope giver dig
overblik over udbuddet af film i
Danmark. Både biograffilm og titler
på dvd. Scope fortæller dig, hvad,
hvor og hvornår, og om de er værd
at se.

About Time (2013)

Som 21-årig afslører Tims far, at mændene
i familien har en særlig evne: De kan rejse
tilbage i tiden og ændre deres egne livshistorier.
For en ung, kærlighedssøgende mand giver
det mange spændende muligheder, og da han
møder den charmerende Mary er lykken gjort.
Men begivenheder griber ind i hinanden, og
Tim finder ud af, at hans evne skal bruges med
omtanke. Utroligt charmerende og overset perle
med herlige karakterer, og et smukt budskab.

Du vil også kunne lide: Love Actually, Pretty Woman,
Fire bryllupper og en begravelse

Hjertevarmende fortælling om August Pullman,
der er født med et vansiret ansigt og derfor
gemmer sig bag sin rumhjelm. Hidtil er han
blevet undervist af sine forældre, så da han begynder i 5. klasse bliver det en kamp for både
ham og hans familie at overkomme frygten for
andres meninger og blive accepteret i verden.
En smuk og rørende film for både børn og
voksne.

Efter talrige skurkeroller er det befriende at se
Alec Baldwin i rollen som storcharmerende
bamsefar. At han spiller over for altid fremragende Meryl Streep gør kun filmen endnu
bedre. Efter ti års skilsmisse opstår der uventet
romance mellem det tidligere ægtepar, men han
er gift med en yngre model, og hun er endelig
kommet videre. Det bliver en underholdende,
men selvsagt også indviklet affære.

Best Exotic Marigold Hotel (2011)

Stjernespækket wellness-film om en gruppe
seniorer, der af forskellige grunde rejser til
Indien for at slappe af og starte på en frisk. De
har set annoncen for det nyopførte luksushotel,
The Best Exotic Marigold Hotel, men måske er
det ikke helt så ekstravagant, som de havde
troet. Alligevel bliver de dog efterhånden smittet
af orientens og hinandens charme. Se også
fortsættelsen, The Second Best Exotic Marigold
Hotel, hvor også Richard Gere medvirker.
Medvirkende: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith, Tom
Wilkinson, Dev Patel m.fl.
Du vil også kunne lide: The Guernsey Literary And
Potato Peel Pie Society, Spis bed elsk

Den gode historie
The Shape of Water (2017)

Guillermo del Toros forunderlige kærlighedshistorie om Elisa, der arbejder som rengøringsassistent på et tophemmeligt forsøgsanlæg og
en dag møder en forunderlig skabning. Halvt
menneske og halvt fisk, og alligevel opstår en
forunderlig form for kærlighed imellem dem.
Medvirkende: Sally Hawkins, Doug Jones, Octavia
Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins
Du vil også kunne lide: Syv minutter over midnat,
Captain Fantastic, Birdman, Call Me by Your Name

A Star is Born (2018)

Genindspilning af historien om den garvede
musiker Jackson Maine, der forelsker sig i den
syngende servitrice og indleder et forhold med
hende både i og uden for rampelyset. En film
om kærlighed og dæmoner instrueret af Bradley
Cooper. Sangen ‘Shallow’ indbragte Lady Gaga
en Oscar for bedste originale sang.
Medvirkende: Bradley Cooper, Lady Gaga, Sam Elliott
Du vil også kunne lide: Bohemian Rhapsody, The
Greatest Showman

Marvel
Bibliotekerne huser vel nærmest hele Marvel-familien og alle deres vanvittige skabninger. Både
Captain America, Iron Man og Hulk, Spiderman, Aquaman, Black Panther og Captain Marvel.
Der er Thor, The Green Lantern og alle Avengers. Og ikke mindst: Guardians of the Galaxy
med Star Lord og hans stinke-fede musik i front. Selvfølgelig er der også Superman, Wonder
Woman, Batman osv., men det er en helt anden familie.

Lion (2016)

Som dreng bliver den fattige inder Saroo væk
fra sin familie. Låst inde i et tog bliver han kørt
langt væk fra sin landsby, og han ved ikke,
hvor han er. Han går grueligt meget igennem,
før han endelig bliver adopteret og kommer
til Australien, men selv som voksen i en god
familie kan han ikke glemme, hvor kan kommer
fra. En stærk og medrivende historie, med alle
følelser i spil.
Medvirkende: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara,
Sunny Pawar
Du vil også kunne lide: Slumdog Millionaire, Niceville,
Good Will Hunting, Tracks

Forrest Gump (1994)

Tom Hanks har et utal af store film bag sig,
men mest kendt og elsket er han for sin rolle
som den lidt tilbagestående, men godhjertede
Gump, der lever som en fjer i vinden og på den
konto får både store oplevelser og masser af
succes. Filmen er et kærlighedsdrama og et
stykke amerikansk historie, der spiller på hele
følelsesregisteret.
Medvirkende: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise,
Sally Field
Du vil også kunne lide: Eddie the Eagle, The Terminal,
Collateral Beauty, Life of Pi

Boyhood (2014)

At den er filmet over en periode på 12 år med
samme skuespillere, gør denne film til en
helt særlig oplevelse. Vi følger en familie og
især drengen Mason fra han er dreng, til han
flytter hjemmefra, og med passende lydtapet
oplever vi skænderier og flytninger, skilsmisser,
skoleskift og de første forelskelser. Det er kort
sagt livet i en nøddeskal og en enestående
filmoplevelse.
Medvirkende: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan
Hawke
Du vil også kunne lide: Manchester by the sea, Lady
Bird, Moonlight

Science Fiction

IMDb har lavet en top 250
over folks yndlingsfilm

Elysium (2013)

Jorden er udsultet, overbefolket og forbeholdt de
svage og fattige. De rige lever på en rumstation
kaldet Elysium i den største luksus. Her vil
forsvarsministeren gøre alt for at holde de to
verdener adskilte, men en dødssyg jordboer
står pludselig med muligheden for at ændre på
den ulige fordeling af goder. Den chance vil han
naturligvis ikke lade gå fra sig.
Medvirkende: Matt Damon, Jodie Foster

Teorien om alting (2014)

Fysikeren og det videnskabelige fænomen
Stephen Hawking døde i 2018, 76 år gammel.
Ingen havde troet, han ville leve så længe, for
allerede som ung studerende får han konstateret den invaliderende sygdom ALS. ‘Teorien
om alting’ er en biografisk fortælling om vor tids
største videnskabsmand, ikke om hans teorier,
men om hans liv som ægtemand og far. En dybt
rørende film.
Medvirkende: Eddie Redmayne, Felicity Jones
Du vil også kunne lide: The Imitation Game, Hidden
Figures, Et smukt sind, Kongens store tale

Lykke-Per (2018)

Bille August har i den grad pustet nyt liv i Pontoppidans gamle klassiker om præstesønnen
Per, der søger til København for at søge lykken.
Armbevægelserne er store, og drømmende
lige så, men storbyboerne er ikke klar til jydens
ambitioner. Måske den bedste fortælling i dansk
litteratur - nu også som spillefilm.
Medvirkende: Esben Smed, Katrine Greis-Rosenthal,
Tommy Kenter, Rasmus Bjerg
Du vil også kunne lide: Nattog til Lissabon, Their
Finest Hour

Du vil også kunne lide: Chappie, District 9, Edge of

Her er top 10:
1.

En verden udenfor (1994)

2.

Godfather (1972)

3.

Godfather del 2 (1974)

4.

The Dark Knight (2008)

5.

Tolv vrede mænd (1957)

6.

Schindler’s liste (1993)

7.

Ringenes herre:
Kongen vender tilbage (2003)

8.

Pulp Fiction (1994)

9.

Den gode, den onde
og den grusomme (1966)

Tomorrow

Interstellar (2014)

Jordens ressourcer er ved at være opbrugte,
og hver dag er en kamp for overlevelse. For
at redde menneskeheden rejser en gruppe
astronauter ud for at finde en ny beboelig planet.
Iblandt dem er en tidligere pilot, der vil gøre alt
for at sikre en fremtid for sin egen familie. Men
får han dem at se igen? Instrueret af Christopher
Nolan, der er garant for stemningsfyldte og
visuelle mesterværker.
Medvirkende: Matthew McConaughey, Anne Hathaway,
Jessica Chastain, Michael Caine
Du vil også kunne lide: First Man, The Martian,
Oblivion, Prometheus

TRON: Legacy (2010)

Sam Flynn er søn af en spildesigner, og da han
forsøger at finde sin far, ender han inde i en virtuel
computerverden, som hans far skabte for mange
år siden. Her bliver hans far holdt til fange, og Sam
må kæmpe mod programmet Clu for at befri ham.
En virkelig flot og fængende visuel oplevelse. En
fortsættelse af succesen fra 1982.
Medvirkende: Jeff Bridges, Garrett Hedlund
Du vil også kunne lide: Ender’s Game, Ready Player
One, Ghost in the Shell

10.

Fight Club (1999)

Mars Attacks (1996)

Spy (2015)

Stjernespækket sci-fi-komedie instrueret af Tim
Burton, der er garant for skæve film, selvom plottet
er temmelig klassisk: Da de grønne væsner fra
Mars med supervåben og en mærkelig humor invaderer jorden, må menneskeheden stå sammen
for at redde vores planet og race. En gakket kultkomedie, der i 2019 har en fortsættelse i vente.
Medvirkende: Jack Nicholson, Pierce Brosnan, Sarah Jessica Parker, Anette Benning, Glenn Close, Danny DeVito

Skrivebordsarbejderen Susan Cooper bliver
opgraderet til agent, da hendes makker bliver
dræbt under en mission. Susan har teorien i
orden, men praktisk feltarbejde er fremmed land.
Undercover forsøger hun at finde den, der slog
hendes makker ihjel og ender blandt våbenhandlere og stenrige bagmænd. ‘Spy’ er en hylende
morsom Agent 007-parodi med altid sjove
Melissa McCarthy i hovedrollen.

Du vil også kunne lide: Tilbage til fremtiden 1-3, The
Hitchhiker’s Guide to the Galaxy

Medvirkende: Melissa McCarthy, Jude Law, Jason Stratham, Rose Byrne

Star Wars

Sagaen om stjernekrigen mellem det gode og
onde, navnligt i skikkelse af Luke Skywalker og
Darth Vader, behøver næppe nærmere introduktion. De første film blev skabt i 1970’erne, og
seneste skud på stammen, ‘Solo: A Star Wars
Story’, så dagens lys i 2018. Det er en kult, der
stadig lever, og endda bedre end den har gjort
i mange år. Særligt ‘Star Wars: The Last Jedi’
(2017) er værd at fremhæve, fordi den har rødder i den oprindelige historie.
medvirkende: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher
Du vil også kunne lide: Valerian and the City of a
Thousand Planets, Ghost in the Shell

Blade Runner 2049 (2017)

Action-komedier

Du vil også kunne lide: Ocean’s 8, The Spy Who Dumped Me, The Heat, Get Smart, Ghostbusters, Identity Thief

The Other Guys (2010)

Django Unchained (2012)

To vidt forskellige typer uden den store erfaring
med politiarbejdet i felten danner makkerpar og
griber chancen for at vise deres mod og værd.
Det er good cop/bad cop (i en Toyota Prius), og
begge er de nogenlunde uduelige og hæmmet
af de lig, de har i lasten. Blandingen af sjove
karakterer, skarpe dialoger, action og skønne
kvinder gør det til en herlig fredagsfilm.
Medvirkende: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Eva Mendes,
Michael Keaton, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson
Du vil også kunne lide: 21 Jump Street, Red 1-2,
Central Intelligence, Going in Style.

Det er måske ikke typisk lårklaskende humor,
men det morbide i filmen er så udtalt, karaktererne så forrykte og hele stilen i Tarantinos film
så ejendommelig, at det bliver komisk. Et utraditionelt musikvalg, et ikke-lineært plot og masser
af blod. Tarantinos film er noget for sig, trods det
ofte ret simple plot. Django er slave, der befries
af en dusørjæger, og sammen går de ind i jagten
på både penge, hævn og frihed.
Medvirkende: Jamie Foxx, Christoph Waltz, Leonardo
DiCaprio, Samuel L. Jackson
Du vil også kunne lide: alle andre Tarantino-film,
Deadpool, Kick-Ass

Date Night (2010)

Fortsættelse af Ridley Scotts klassiker fra 1982,
hvor mennesket har skabt androider, der lever
illegalt på jorden. Blade runneren Rick Deckard
er politibetjent, der er specialist i at få bugt med
androiderne. I ‘Blade Runner 2049’ får opdagelsen
af en hemmelighed, der er en tikkende bombe
under hele samfundet, blade runneren K til at lede
efter Deckard, der har været forsvundet i 30 år.

Ægteparret x lever et alt for ordinært og begivenhedsløst rutineliv med børn, hverdagstrummerum og en ugentlig ‘date night’. Lige indtil de
på en fin restaurant tager et bord fra et par, der
ikke er dukket op, og ved en fejl bliver jaget vildt,
så de må kæmpe for at redde deres skind og få
renset deres identitet.

Medvirkende: Ryan Gosling, Harrison Ford, Dave Bautista,
Robin Wright

Medvirkende: Steve Carrell, Tina Fey, Mark Wahlberg,
Kristen Wiig

Du vil også kunne lide: Blade Runner, Rumrejsen år
2001, Nærkontakt af tredje grad, E.T.

Du vil også kunne lide: Horrible Bosses, Game Night,
This Means War

The end

And the Oscar goes to...

Highlights fra prisens 91. uddeling

Siden 1929 er den famøse Oscar-statuette
blevet uddelt som en hyldest til de bedste
folk i filmindustrien. De bedste hoved- og
biroller, bedste instruktør, bedste visuelle
effekter, bedste musik og meget mere.

Bedste film: Green Book (2018)

Læs mere om prisen på
https://www.oscars.org/oscars

Semi-danske Viggo Mortensen spiller den hårdkogte italiener, Tony, der i 1960’erne bliver
tilbudt et job som privatchauffør for en sort musiker. Han skal på turné i sydstaterne, og
Tonys bulldog-attitude bliver nødvendig. De to bliver knyttet sammen, venskab opstår, og
begge bliver klogere på hinanden og på sig selv.
Medvirkende: Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Bedste mandlige hovedrolle: Bohemian Rhapsody (2018)

Filmen om det ikoniske band Queen er blevet det helt store gennembrud for den mindre
kendte Rami Malek, der i den grad leverer varen som forsangeren Freddie Mercury.
Filmen er et rørende portræt af et band og deres vej fra ukendte musikere til et af verdens
største rockbands. Højdepunktet er uden tvivl Live Aid-koncerten på Wembley i 1985.
Medvirkende: Rami Malek

Bedste kvindelige hovedrolle: The Favourite (2018)

Dronning Anne (Colman) sidder på den engelske trone i begyndelsen af 1700-tallet, men
er skrøbelig, og derfor er det også veninden Lady Sarah (Weisz), der egentlig sidder på
tronen. Da en ny tjener, Abigail (Stone), kommer til, bliver der dog kamp om dronningens
gunst og den reelle magt over England. Olivia Colman vandt en Oscar for sin præstation,
men undervurder ikke de to andre kvinder. De er fremragende!
Medvirkende: Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone

Bedste visuelle effekter: First Man (2018)

Biografisk film om Neil Armstrong, der for 50 år siden gik over i historiebøgerne som den
første mand på månen. Om rumkapløbet mellem USA og Sovjet, om de mange prøvelser
og dødsfald, der førte til at amerikanerne i 1969 langt om længe kunne lykkedes med
deres mission. Men også om Armstrongs personlige omkostninger ved livet som astronaut. Om tabet af datteren Karen, der gjorde ham til en indelukket og arbejdsfokuseret
ægtemand. Et intenst og stille drama.
Medvirkende: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke
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