Science fiction film
(opdateret d. 13/9 2019)
Listen her indeholder et udvalg af nyere science fiction film. Flere kan lånes på biblioteket eller ses via
Filmstriben.
Alien covenant (2017) Instrueret af Ridley Scott
Rummet. År 2104. Efter et mindre uheld vækkes besætningsmedlemmerne på rumskibet Covenant fra
deres dvale , da skibet skal ordnes, før de kan komme videre på deres rejse. Kort efter modtager
Covenant et signal fra en planet, der ligger i nærheden. Det beslutter man sig for at undersøge.
Emne: science fiction; gys, rumvæsener
Annihilation (2018) Instrueret af Alex Garland
Noget har indtaget en del af Jorden og spreder sig langsomt. Flere ekspeditioner er sendt ind og
forsvundet, så nu sendes et eliteteam ind. Hvad vil de finde? Og vil de komme tilbage som sig selv?
Baseret på bogen ”Udslettelse” af Jeff Vandemeer
Emne: science fiction; gys; rumvæsener
Arrival (2016) Instrueret af Denis Villeneuve
12 mystiske rumskibe ankommer rundt omkring på kloden, hvor de svæver lige over overfladen.
Lingvisten Louise Banks bliver en del af et ekspertteam, der skal forsøge at kommunikere med de
fremmede. Men ikke alle nationer har tålmodighed til at vente og det bliver til et kapløb med tiden, før
nogen beslutter sig for at skyde rumskibene ned.
Emne: kommunikation; rumskibe; science fiction
Avatar (2008) Instrueret af James Cameron
Da den lamme marinesoldat Jakes avatar sendes ud for at lære de indfødte på månen Pandora at
kende, fascineres han af deres harmoniske levevis og snart er han på deres side i kampen mod et
skrupelløst mineselskab.
Emne: science fiction; kulturmøde
Blade Runner 2049 (2017) Instrueret af Denis Villeneuve
Vi er i år 2049 i Californien. Betjent KD6-3.7 er en blade runner - en person der jagter og dræber
replikanter/androider. Han er på jagt efter en replikant. På replikantens grund finder han en kiste fyldt
med knogler. Et lig er gemt væk.
Emne: science fiction; robotter
Cold souls (2010) Instrueret af Sophie Bartes
Skuespilleren Paul Giamatti spiller sig selv i denne sorte komedie om en kendt skuespiller, der i en
eksistentiel krise falder over "Soul Storage", et firma, der lover folk lindring ved at fjerne deres sjæl.
Emne: komedier; science fiction; sjælen
District 9 (2009) Instrueret af Neill Blomkamp
Wikus van de Merwe er ikke så lidt stolt, da den lidt grå embedsmand forfremmes til at lede
tvangsforflyttelsen af de internerede rumvæsener i District 9. Men under aktionen smittes Wikus af en
virus, der gradvis forvandler ham selv til rumvæsen.
Emne: science fiction; rumvæsener; fremmedhad
Divergent (2014) Instrueret af Neil Burger
Hundrede år er gået siden den store krig og Chicagos befolkning er opdelt i faktioner. Alle teenagere
skal testes og tildeles en faktion, men da 16-årige Tris tager sin prøve, viser det sig, at hun er en
"divergent", der ikke passer ind i det firkantede system og det bliver fatalt for både hende og hendes
familie.
Baseret på bogen ”Divergent - afvigeren” af Veronica Roth
Emne: science fiction; actionfilm; dystopier; kærlighed
Elysium (2013) Instrueret af Neill Blomkamp
Året er 2154 og jorden befolkes af en fattig og undertrykt underklasse, der kun kan drømme om at
leve det evige og skønne liv på de riges rumstation Elysium. Men da den ambitiøse forsvarsminister på
Elysium planlægger at overtage al magten på rumstationen, så går det galt. En strålesyg jordbo står
nemlig pludseligt og tilfældigt med nøglen til Elysiums databaser og dermed med muligheden for redde
sig selv og samtidig skabe et bedre liv for de undertrykte masser på jorden.
Emne: thriller; science fiction; dystopier

Ender's game (2013) Instrueret af Gavin Hood
Jorden er ved at blive invaderet af insektlignende aliens. Til at tage kampen op imod dem, har de
militære ledere oprettet et hold af børn med ekstraordinære gode evner udi computerspil og
krigsstrategi. Et af disse børn er Ender Wiggin.
Emne: science fiction; rumvæsener; computerspil
Ex machina (2014) Instrueret af Alex Garland
En ung programmør skal teste den nye og revolutionerende menneskelignende robot Ava. Igennem
lange samtaler forelsker han sig i hende, men hvordan kan man være sikker på, at de følelser robotten
lægger for dagen ikke blot er en del af programmeringen?
Emne: science fiction; thriller; kunstig intelligens; robotter; kærlighed
First man (2018) Instrueret af Damien Chazelle
Kort efter datterens død bliver Neil Armstrong kontaktet af NASA. De vil have ham med på deres
rummission til månen. Nu starter den intense træning, og kapløbet om at nå først til månen.
Emne: biografiske film; drama; rumfart; astronauter
Gagarin (2013) Instrueret af Pavel Parchomenko
Den 12. april 1961 blev Yuri Gagarin, som det første menneske, sendt ud i rummet. Hans omløb om
jorden varede, som filmen også gør, 108 minutter.
Emne: drama; rumfart; astronauter; biografiske film; Sovjetunionen
Ghost in the shell (2017) Instrueret af Rubert Sanders
I en ikke så fjern fremtid. Efter en ulykke bliver en ung kvindes hjerne ført over i en kunstig krop.
Planen er at kvinden, Major der er den første af sin slags, skal arbejde for en organisation, der på
overfladen bekæmper cyberkriminalitet. Men det viser sig at der er noget andet på spil.
Emne: science fiction; actionfilm; robotter; cyperpunkt
The Giver (2014) Instrueret af Phillip Noyce
I et følelseskontrolleret fremtidssamfund, udpeges unge Jonas til at tage vare på samfundets historie.
Fortidsfortællingerne overleveres af den ældre "Giver". Efterhånden som Jonas forstår hvad der
undertrykkes - på godt og ondt, bliver han klar over at han må skaffe følelser og fortidsminder tilbage
til samfundet. Det bliver en vanskelig mission.
Emne: science fiction; hukommelsestab; oprør
Gravity (2013) Instrueret af Alfonso Cuaròn
Den erfarne astronaut Matt Kowalski er på sin sidste mission i rummet sammen med rumdebutanten
Ryan Stone, der trods fornavnet er en kvinde. Mens de arbejder i rummet sker katastrofen - en
gammel russisk satellit brager ind i deres rumstation og sender Matt Kowalski ud på en lang ensom tur
mod det uendelige univers. Ryan Stone er pludselig helt alene og hun må opbyde al sin viljestyrke og
kunnen for at overleve.
Emne: science fiction; rummet
Guardians of the Galaxy (2014) Instrueret af James Gunn
Filmatisering om superheltegruppen Guardians of The Galaxy, som normalt er en tegneserie fra Marvel
Comics. Vi følger gruppens tilblivelse, og deres kamp med superskurkene Thanos og Ronan om at få
fingre i den kraftfulde og mystiske "evighedssten".
Emne: actionfilm; science fiction
Interstellar (2014) Instrueret af Christopher Nolan
I en nær fremtid er jordens ressourcer ved at være opbrugte. Den pensionerede pilot Coop bliver bedt
om at tage på en mission i rummet for at finde en ny beboelig planet. Eneste problem er, at han ikke
ved om han nogensinde kommer tilbage og bliver genforenet med sine børn.
Emne: science fiction; drama; rumrejser; tidsrejser; klimaændringer
Life (2017) Instrueret af Daniel Espinosa
Om bord på et rumskib skal seks astronauter undersøge jordprøver fra Mars. De finder til deres store
glæde en mikroskopisk celle, som er det endegyldige bevis på, at der findes liv på Mars! Men cellen
kan ikke kontrolleres og vokser sig stor. Ikke mindst af menneskekød!
Emne: science fiction; gys; rumskibe; Mars

The Martian (2015) Instrueret af Ridley Scott
En astronaut, der også er uddannet botaniker, efterlades som formodet død på Mars, da en ekspedition
fra USA må vende raketten mod Jorden fordi en sandstorm truer. Han må nu forsøge at overleve som
den første mand på Mars, og håbe på en mulighed for kontakt med Jorden og en redningsaktion, der
måske kan bringe ham hjem til Jorden.
Baseret på bogen ”The Martian” af Andy Weir
Emne: science fiction; astronauter; rumrejser; Mars
Moon (2009) Instrueret af Ducan Jones
Lige før astronauten Sam Bell skal hjemsendes efter flere års arbejde på månen, kommer han ud for
en ulykke. Den kommer til at vende op og ned på hans liv.
Emne: science fiction; astronauter
Oblivion (2013) Instrueret af Joseph Kosinski
Jorden er lagt øde efter en tilintetgørende atomkrig. Mennesket bor på en fjern rumstation, men har
stadig brug for livsvigtigt vand. Det er Jack Harpers opgave at sikre, at folk får dette vand. Men en dag
styrter et rumskib ned og inde i det ligger en smuk ung kvinde og sover.
Emne: science fiction; robotter; overlevelse; kærlighed
Passengers (2016) Instrueret af Morten Tyldum
Jim Preston er på vej til koloniplaneten Homestad II med stjerneskibet Avalon, da en teknisk fejl
vækker ham af hans dvalesøvn, 90 år for tidligt. I et stykke tid prøver Jim at holde humøret oppe, men
snart er han så desperat efter selskab, at han overvejer en utilgivelig handling; at vække en af de
andre passagerer.
Emne: science fiction; rumrejser; ensomhed; kærlighed
Power Rangers (2017) Instrueret af Dean Israelite
Fem high school outsidere udforsker et mystisk rumskib og vågner dagen efter op med superkræfter.
Snart finder de ud af, at de er udvalgt til at blive nye Power Rangers, der skal frelse jorden fra Rita
Repulsas ødelæggende invasion.
Emne: actionfilm; science fiction; superhelte
Predestination (2013) Instrueret af Peter Spierig & Michael Spierig
USA i det 20. århundrede: Tidsagenten i skikkelse af bartender, møder den hårdtslående og
intelligente John/Jane, der har gået mange prøvelser igennem. Ved tidsagentens hjælp konfronteres
den tvekønnede med sig selv og sine fortidige handlinger. Bartenderen har et regnskab at gøre op med
sit fremtidige jeg i New York.
Emne: science fiction; tidsrejser; mord
Ready player one (2018) Instrueret af Steven Spielberg
I 2045 er det mest attraktive sted at være en virtuel verden der hedder OASIS. Teenageren Wade
søger tilflugt i denne verden og snart bliver han en vigtig del af en spektakulær skattejagt.
Baseret på bogen ”Ready player one” af Ernest Cline
Emne: actionfilm; science fiction; virtual reality
Star trek (2009) Instrueret af J.J. Abrams
Forhistorien til Star Trek. Kirk og Spock og resten af Star Trek crewet bliver sendt ud på en mission,
hvor det gælder om at redde planeten Vulcan.
Star trek - into darkness (2013) Instrueret af J.J. Abrams
Kaptajn Kirk og besætningen i rumskibet Enterprise får til opgave at tilintetgøre forræderen John
Harrison. Denne har skjult sig på en planet og har en uhyggelig plan, der truer hele universet. Planen
forpurres i et kæmpeslag, hvor det ikke er let at skelne ven fra fjende!
Star trek beyond (2016) Instrueret af Justin Lin
Kaptajn Kirk er med rumskibet Enterprise på en femårig ekspedition i rummet. Pludselig angribes
Enterprise fatalt af en aggressiv sværm af dødbringende minirumskibe. Krall er navnet på manden, der
vil tilegne sig gallaktisk magt, og som for enhver pris må standses!
Emne: science fiction; Star Trek

Tomorrowland - a world beyond (2015) Instrueret af Brad Bird
Tomorrowland er stedet hvor fremtidens drømme vækkes til live og videnskabsmænd opfinder de mest
utrolige ting for at gøre verden til et bedre sted. Men hvad sker der, hvis én af opfindelserne får
uanede konsekvenser for jorden og dens befolkning?
Emne: science fiction; actionfilm; opfindelser; videnskab
Valerian and the city of a thousand planets (2017) Instrueret af Luc Besson
Major Valerian og sergent Laureline er rumagenter i det 28. århundrede, hvor vi møder et samfund
spækket med andre racer. De to agenter sendes til en gigantisk rumstation, hvor de skal løse en
konflikt. Det viser sig nemmere sagt end gjort.
Baseret på tegneserierne om Linda og Valentin
Emne: science fiction
Star Wars universet
Star wars, episode I - den usynlige fjende (1999) Instrueret af George Lucas
Da den fredelige planet Naboo og dens dronning Amidala trues af den magtfulde handelsføderation i
rummet, er redningen kun at hente hos Jedi-ridderen Qui-gon Jin og hans lærling Obi-Wan Kenobi.
Men drengen Anakin Skywalker viser sig at besidde en særlig kraft.
Star wars, episode II - klonernes angreb (2002) Instrueret af George Lucas
Jedi-lærlingen Anakin Skywalker får til opgave at beskytte senator Padmé fra den Galaktiske Republik
mod attentater fra de seperatister der truer galaksen.
Star wars, episode III - sith-fyrsternes hævn (2005) Instrueret af George Lucas
Jedi-ridderen Anakin Skywalker og hans læremester Kenobi kæmper mod separatisterne i den
galaktiske krig, men Anakins kamp foregår også i ham selv mellem gode og onde kræfter.
Stjernekrigen (1977) Instrueret af George Lucas
Luke Skywalker og hans nye allierede forsøger at redde Prinsesse Leia fra den onde Darth Vader.
Imperiet slår igen (1980) Instrueret af Irvin Kershner
Luke Skywalker og hans oprørsvenner udkæmper nye slag med imperiets kejser og hans udsending
Darth Vader.
Jedi-ridderen vender tilbage (1983) Instrueret af Richard Marquand
Kejseren og hans sidste nye opfindelse, et rumskib kaldet "Dødsstjernen", bliver efter mange
anstrengelser tilintetgjort af den sidste jedi, Luke Skywalker, og hans venner.
Star wars episode VII - the force awakens (2015) Instrueret af
30 år er gået, Luke Skywalker er forsvundet og den brutale Første Orden eftersøger ham.
Stormtrooperen Finn er netop deserteret og møder pigen Rey. Sammen med droiden BB-8 kaster de
sig ud i kapløbet om at finde Luke.
Rogue one (2016) Instrueret af Gareth Ewards
I en farefuld tid slår en lille gruppe oprørere sig sammen, for at gennemføre en dødsens farlig mission:
At stjæle tegningerne til Imperiets ultimative ødelæggelsesvåben – Dødsstjernen.
Star wars episode VIII - the last Jedi (2017) Instrueret af Rian Johnson
Rebellerne er på flugt fra "The First Order" mens Rey er taget afsted for at finde Luke Skywalker. Luke
er den legendariske Jediridder, som rebellerne håber kan være den mand, der kan hjælpe dem i
kampen mod de onde.
Solo - a Star wars story (2018) Instrueret af Ron Howard
Vi møder den unge Han, der er småkriminel på industriplaneten Corellia. Da han flygter væk fra
planeten, bliver det starten på et stort eventyr som skaber den Han Solo, som vi kender fra George
Lucas' oprindelige trilogi.

TV-serier
The expanse (2015)
Foregår 200 år ud i fremtiden, hvor menneskeheden har koloniseret Solsystemet. Undersekretæren for
FN's udøvende administration Chrisjen Avasarala, politidetektiv Josephus Miller, skipskaptajn Jim
Holden og hans besætning forsøger at afdække en konspiration, der truer freden i Solsystemet og
menneskehedens overlevelse.
Emne: science fiction; dystopier; rummet
The handmaid's tale
Offred er 'handmaid' eller 'tjenerinde' i Gilead, et fremtidigt fundamentalistisk, nykristen samfund, der
styres brutalt af af mænd. Gileads største problem er, at fertiliteten er katastrofal, men 'tjenerinderne'
er frugtbare og kan fungere som rugemødre for overklassen!
Baseret på bogen ”Tjenerindens fortælling” af Margaret Atwood
Emne: drama; science fiction; dystopier; rugemødre
Legion (2017)
David Heller er mutant. Og en meget magtfuld en af slagsen. Regeringen holder ham under opsyn og
Heller tror selv at han er sindssyg. Han bliver hjulpet på flugt og får hjælp til at finde ud af, hvem han
er, og hvordan han kan bruge sine evner.
Emne: science fiction; mutanter; superhelte
The leftovers (2014)
Den 14 oktober 2011 forsvinder 2 procent af jordens befolkning sporløst. Stort set alle har mistet en
eller flere de holder af, og der er mange måder at håndtere sorgen og meningsløsheden på.
Emne: drama; science fiction; eksistentialisme; sorg
Mars (2016)
De seks serieafsnit veksler mellem science fiction og dokumentaroptagelser af rumfartshistorie med
mange ekspertudsagn. Nutidsafsnittene foregår i 2016, og fremtidsfiktionen i 2033 og 2037, hvor der
sendes seks udvalgte astronauter med videnskabelige kompetencer til Mars.
Baseret på bogen ”How we'll live on Mars”
Emne: science fiction; rumfart; astronauter; Mars
Orphan black (2013)
Sarah overværer en kvinde begå selvmord og opdager, at kvinden ligner hende på en prik. Hun
overtager kvindens identitet, og finder ud af, at der ikke kun er de to, men mange identiske kvinder.
Emne: science fiction; thriller; kloner; kriminalitet
Westworld (2016)
I en ikke så fjern fremtid tjekker man ind på forlystelsesparken "Westworld", hvor rige mennesker kan
prøve at leve i det vilde vesten. Her kan de hore, drikke og myrde løs, uden omkostninger. Men så
begynder teknikken, robotterne, at udvikle sig.
Emne: science fiction; westerns; kunstig intelligens; robotter
Se dem på Filmstriben
Creative control (2015) Instrueret af Benjamin Dickinson
Reklamemanden David skal teste en brille med augmented reality - udvidet virkelighed. David er
presset både arbejdsmæssigt og privat og den nye teknologi har uendelige muligheder. Efter et
skænderi med kæresten skaber David derfor en avatar-version af sin bedste vens kæreste, som han
indleder et virtuelt forhold til.
Emne: science fiction; virtual reality; augmented reality; teknologi; parforhold
Los cronocrimes (2007) Instrueret af Nacho Vigalondo
En mand rejser ved et tilfælde tilbage i tiden, hvor han møder sig selv. En mand med en saks og et
våben og ansigtet i bandager, hvirvler ham ind i en klaustrofobisk og voldsom jagt på det, der kan
bringe ham tilbage til sit gamle liv.
Emne: science fiction; thriller; spanske film

Dante 01 (2007) Instrueret af Marc Caro
I fremtiden. På en fængselsplanet på kanten af et brændende inferno ankommer en ny fange, som
viser sig at bære på et fremmed væsen med særegne egenskaber. Fangerne bruges til forsøg, og
oprøret ulmer.
Emne: science fiction; franske film
The endless (2017) Instrueret af Justin Benson
Aaron og Justin har forladt en dommedagssekt, men Aaron trives ikke udenfor lejren. De tager tilbage,
så de begge kan slutte fred med fortiden, men langsomt begynder deres tidsfornemmelse at bryde
sammen og en række bizarre oplevelser tvinger dem ud i en kamp med indre og ydre dæmoner.
Emne: gys; science fiction; sekte; tidsrejser
Himmelskibet (1918) Instrueret af Holger-Madsen
Den unge eventyrer Avanti Plenataros samler et hold af frygtløse mænd, som efter strabadser og
mytteriforsøg, ankommer til Mars i et specialbygget "himmelskib". Planeten viser sig at være beboet af
et folk, som befinder sig på et højere udviklingsstadie, befriet for sygdom, sorg, vold, begær, kønsdrift
og dødsangst.
Emne: science fiction; rumrejser; Mars; stumfilm
Marjorie Prime (2016) Instrueret af Michael Almereyda
Et sted ude i fremtiden, hvor kunstig intelligens er en stor del af dagligdagen, har 86-årige Marjorie
fået en ny livsledsager, der ligner en ung udgave af hendes afdøde mand, og som er blevet
programmeret til at huske hele hendes livshistorie. Men hvis man fik mulighed for at selektere i ens
hukommelse, hvad ville man så egentlig gerne huske.
Emne: science fiction; drama; kunstig intelligens
QEDA (2017) Instrueret af Max Kestner
I 2095 er jorden forurenet af salt fra de stigende oceaner. Dyr og planter er uddøde, ferskvand er
blevet en luksus forbeholdt de få. Tidsrejser er mulige men forbudte, men QEDA-agent Fang Rung
sendes alligevel tilbage i tiden for at redde verden i 2017 og ikke mindst i 2095.
Emne: science fiction; dystopier; miljøkatastrofer
The survivalist (2015) Instrueret af Stephen Fingleton
I en verden med sult prøver en mand at overleve ved at dyrke en jordlod dybt inde i skoven. Da to
kvinder opdager hans gård, er hans eksistens truet.
Emne: science fiction; thriller; overlevelse
Det vita folket (2015) Instrueret af Lisa Aschan
I nutidens Sverige er Alex en del af en gruppe som bliver anbragt i et underjordisk fængsel, hvor de
venter på at blive udvist af landet. Vi ved ikke hvor til og vi ved ikke hvorfor.
Emne: dystopier; science fiction; fængsler; udvisning
Z for Zachariah (2015) Instrueret af Craig Zobel
Om to mænd og en ung kvinde, der som de eneste har overlevet en atomkrig, der via radioaktiv
stråling har dræbt alt liv på Jorden, ved at skjule sig i en dal, der har et selvstændigt vejrsystem.
Emne: drama; science fiction; kærlighed

