UGE 06
Historisk drama om Churchill og Oscarnomineret animationsmusical
Downsizing fortsætter mandag til onsdag, læs sidste uges omtale her.

Byens Bio viser i denne uge det
historiske drama, Darkest Hour,
om Winston Churchill og hans
indsats i starten af Anden
Verdenskrig. Det er maj 1940.
De tyske nazistiske tropper har
knust den franske modstand og
trængt de britiske styrker tilbage
ved Dunkerque. Det er op til
Storbritanniens aldrende
premierminister, Winston
Churchill, at afværge den
nærmest uundgåelige invasion.
Skønt hverken kongen eller partifællerne stoler på hans dømmekraft og presser på for at
forhandle med Hitler, står Churchill fast på sit credo: Giv aldrig efter. Den britiske hær er
sendt til Dunkerque i Frankrig i et forsøg på at stoppe Hitlers tropper, men det viser sig
hurtigt at de er håbløst overmatchet. Det er en af de mørkeste timer i Storbritanniens
historie, og Darkest Hour skildrer disse dage og timer meget autentisk.
Den engelske skuespiller Gary Oldman (bl.a. ”Dame, konge, es, spion”) spiller den kraftige
og karismatiske Winston Churchill så overbevisende at han har fået Golden Globe for
Bedste mandlige hovedrolle og er nomineret til en Oscar i samme kategori. Churchills
tålmodige og kloge hustru Clementine spilles af Kristin Scott Thomas. Den meget
seværdige film er instrueret af Joe Wright der blandt andet har instrueret Anna Karenina
(2012). Ligesom krigsfilmen Dunkirk der havde premiere tidligere på året, er Darkest Hour
Oscarnomineret for bedste engelsksprogede film.
Torsdag er der Danmarkspremiere på en ny musical for det yngre biografpublikum:
animationsfilmen Coco. 12-årige Miguel bor i Mexico og drømmer om at blive en berømt
musiker som sit idol Ernesto de la Cruz, men familien har forbudt ham at spille musik og
taget hans guitar. Så da han skal deltage i et lokalt talentshow, bliver han nødt til at finde
en ny. Filmen foregår omkring den mexicanske fejringsdag Día de Muertos, på dansk
kendt som De Dødes Dag hvor man hylder og mindes sine forfædre. Cocos søgen efter en
ny guitar fører ham til kirkegården,
men et uheld sender ham pludselig
ind i de dødes verden hvor et
mysterium om hans eget ophav og
familiehistorie venter. Det bliver en
både spændende og rørende
fortælling med masser af musik,
sang og humor. Coco vandt en
Golden Globe for bedste
animationsfilm. Den er ligeledes
nomineret til to Oscar-priser, for
bedste animationsfilm og for bedste
sang. Filmen er instrueret af Lee
Unkrich, manden bag bl.a. Toy Story
3 og Find Nemo
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