BIOPREMIÄRER FRÅN NOBLE ENTERTAINMENT
13 augusti

THE EXPENDABLES 3

Regi: Patrick Hughes
Medverkande: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Arnold Schwarzenegger, Mel Gibson, Antonio
Banderas, Dolph Lundgren, Wesley Snipes, Harrison Ford, Terry Crews, Randy Couture m.fl.
Genre: Action
Land: USA
Språk: engelska
Barney (Stallone), Christmas (Statham) och resten av teamet möter Conrad Stonebanks (Gibson), som för
många år sedan var med och grundade The Expendables med Barney. Stonebanks blev därefter en
hänsynslös vapenhandlare som Barney var tvungen att döda, det gick dock inte som han tänkt sig.
Stonebanks, som lurade döden, gör nu allt för att avsluta The Expendables. Barney beslutar att han
bekämpa gammalt blod med nytt och tar in en ny era av Expendables-medlemmar som är yngre, snabbare
och experter på ny teknik. Det blir snart en hård sammandrabbning av klassisk old-school kontra
högteknologi i Expendables mest personliga strid hittills.
Världspremiär för THE EXPENDABLES 3 i Sverige!

Höst

SERIAL (BAD) WEDDINGS

Regi: Philippe de Chauveron
Medverkande: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun, Frederic Chau, Noom
Diawara
Genre: Komedi
Land: Frankrike
Språk: franska
SERIAL (BAD) WEDDINGS är en ytterst aktuell komedi om fördomar, smygrasism, kärlek och tolerans
i ett multikulturellt samhälle. Filmen gjorde boxoffice-succé när den öppnade i Frankrike.
Claude och Marie Verneuil, ett traditionellt och katolskt överklasspar, har fyra döttrar. Även om de alltid
försöker visa att de är fördomsfria, tycker de fortfarande att det var svårt när deras första dotter gifter sig
med en muslim, deras andra en judisk man och deras tredje en kines. Nu har de höga förhoppningar att
yngsta dottern gifter sig i deras kyrka. När hon introducerar sin blivande man möter de en snäll, artistisk
och intelligent katolsk man, men han är också svart. En chockvåg drar över ”Benettonfamiljen”, som
deras grannar kallar dem. Det blir inte bättre när brudgummens familj reser till Frankrike och fadern
verkligen visar att rasism går åt båda hållen.

Höst/vinter

MAPS TO THE STARS

Regi: David Cronenberg
Medverkande: Julianne Moore, Robert Pattison, John Cusack, Carrie Fisher, Mia Wasikowska
Genre: Drama
Land: USA, Kanada, Frankrike, Tyskland
Språk: engelska

Familjen Weiss är den arketypiska Hollywoodfamiljen: Dr Stafford Weiss är psykoterapeut som gjort sig
en förmögenhet på handböcker om självhjälp; hans fru Cristina ser efter sonen Benjies karriär som
barnstjärna. En av Stafford klienter, Havanna, är en skådespelerska som drömmer om att spela in en
remake av filmen som gjorde hennes mamma Clarice till stjärna på 60-talet. Clarice är sedan länge död
och hemsöker Havanna på nätterna. Dessutom har Benjie just kommit ut från rehab och hans syster,
Agatha, har nyligen släppts från en psykiatrisk klinik.
Under Cannes filmfestival i maj 2014 vann Julianne Moore priset som Bästa skådespelerska för MAPS
TO THE STARS.

Höst/vinter

SONG ONE

Regi: Kate Barker-Froyland
Medverkande: Anne Hathaway, Johnny Flynn, Mary Steenburgen, Ben Rosenfield
Genre: Drama, musik, romantik
Tid: 86 min.
Land: USA
Språk: engelska
Franny är i Marocko för att forska beduinstammar till sin doktorsexamen i antropologi. Sista gången hon
pratade med sin bror Henry, bråkade de över hans beslut att hoppa av college och bli musiker. När
Frannys mamma ringer och berättar att Henry är i koma efter en bilolycka skyndar Franny hem till New
York. Desperat letar hon efter ledtrådar om hans nya liv. Genom hans anteckningsbok och låttexter söker
hon sig till Brooklyns musikscen och Henrys stora idol, James Forester.

November DUM OCH DUMMARE 2
Regi: Bobby Farrelly, Peter Farrelly
Medverkande: Jim Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner, Jennifer Lawrence
Genre: Komedi
Land: USA
Språk: engelska
Duon Harry och Lloyd är snart tillbaka på vita duken, återigen med bröderna Farrelly i registolen.
I rollerna ser vi ännu en gång Jim Carrey som Lloyd Christmas och Jeff Daniels som Harry Dunne, samt
Kathleen Turner, Laurie Holden och Jennifer Lawrence.
DUM OCH DUMMARE 2 utspelar sig 20 år efter den galna roadtrippen till Aspen. Harry är i behov av
en ny njure. Efter att ha upptäckt att han har en fullvuxen dotter beger han sig ut tillsammans med sin
trogne vän Lloyd på ännu ett äventyr för att hitta sitt förlorade barn. Resan går dock inte riktigt som
planerat…

BIOPREMIÄRER 2015
Januari 2015

SUFFRAGETTE

Regi: Sarah Gavron
Medverkande: Meryl Streep, Carey Mulligan, Helena Bonham-Carter, Ben Whishaw, Anne Marie Duff
Genre: Drama,
Land: England
Språk: engelska
SUFFRAGETTE är ett spännande drama om fotsoldaterna i den tidiga feministrörelsen, kvinnor som

tvingades under jorden i en farlig katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal stat. De var arbetande kvinnor
som hade sett att den fredliga protesten inte uppnådde någonting. De såg en mer radikal kamp som den
enda vägen till förändring. De var villiga att förlora allt i sin kamp för jämlikhet - sina jobb, sina hem,
sina barn och sina egna liv. Maud var en sådan fotsoldat. Berättelsen om hennes kamp för värdighet och
en röst är både gripande och kraftfull men också djupt hjärtskärande och mycket inspirerande.

20 februari

THE GUNMAN

Regi: Pierre Morel
Medverkande: Sean Penn, Javier Bardem, Idris Elba, Ray Winstone
Genre: Action, crime, thriller
Land: USA, Frankrike, Spanien
Språk: engelska
En explosiv action-thriller från regissören av TAKEN med Sean Penn i huvudrollen. THE GUNMAN
baseras på boken "The Prone Gunman" av Jean-Patrick Manchette.
Jim Terrier, en före detta
yrkesmördare jagas av sitt förflutna när hans före detta arbetsgivare sätter en dödsdom på hans huvud.
Han inser snabbt att han inte är den enda som de vill döda. De är även ute efter Anne, den vackra kvinna
han lämnade för flera år sedan. Medan de flyr tillsammans och försöker ligga ett steg före sina
lönnmördare väcks deras kärlek till liv igen. Terrier inser att det bara finns ett sätt att rädda Anne och sig
själv - han måste avslöja och krossa världens mäktigaste organisation och möta fienderna från sitt
förflutna, i en kamp där bara en man kan överleva.

17 april 2015

SELFLESS

Regi: Tarsem Singh
Medverkande: Ryan Reynolds, Ben Kingsley, Natalie Martinez, Victor Garber
Genre: Drama, thriller, sci-fi
Land: USA
Språk: engelska
En rik äldre man är döende i cancer och beredd att göra allt för att få evigt liv. Han genomgår ett
medicinskt experiment som överför hans medvetande till en ung mans kropp vilket ger honom 40 år till.
Allt är inte så enkelt som det först verkar och han bestämmer sig för att avslöja mysteriet bakom kroppens
ursprung, samt organisationen som vill döda honom för att bevara sin hemlighet.

Våren 2015

JOHN WICK

Regi: David Leitch, Chad Stahelski
Medverkande: Keanu Reeves, Michael Nyqvist, Willem Dafoe, Lance Reddick, Adrianne Palicki,
Genre: Action, thriller
Land: USA
Språk: engelska
John (Keanu Reeves), en före detta hitman, sörjer sin bortgångna fru. När Iosef Tarasov (Alfie Allen),
rysk maffiakille och hans gäng bryter sig in i Johns hem för att stjäla hans eftertraktade Mustang, råkar de
döda hunden som han fått av sin fru. John jagar de tre männen fast beslutad att döda dem. Men Tarasov
far Viggo (Michael Nyqvist), en förmögen och hämningslös rysk maffiaboss, hämnas genom att skicka en
lönnmördare efter honom. John träffar sin gamla kollega Marcus (Willem Dafoe), för att fullfölja sitt mål
och riva ner Viggos imperium.

Våren 2015

SEARCH PARTY

Regi: Scot Armstrong
Medverkande: T.J Miller, Lance Reddick, Krysten Ritter, Alison Brie, Shannon Woodward
Genre: Komedi
Land: USA
Språk: engelska
Biopremiär i USA 12 september
Scot Armstrong som skrivit manuset till Hangover 2 regisserar nu komedin SEARCH PARTY. Två
kompisar försöker återförena sin polare Nardo med hans före detta flickvän, som de lyckats skrämma bort
vid altaret. När Nardo lämnas naken och pank i Mexiko, startar de en ny serie missöden söder om Rio
Grande…

Våren 2015

NIGHTCRAWLER

Regi: Dan Gilroy
Medverkande: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton
Genre: Crime, thriller
Land: USA
Språk: engelska
Lou, en ung och driven frilansjournalist upptäcker den brottsliga undre världen i LA och skaffar sig nya
jobb genom att spåra brott för att mata TV-kanalerna med spännande nyheter.

Våren 2015

THE VOICES

Regi: Marjane Satrapi
Medverkande: Anna Kendrick, Ryan Reynolds, Gemma Arterton, Jacki Weaver
Genre: Komedi, thriller, drama
Land: USA, Tyskland
Språk: engelska
Jerry Hickman är en fabriksarbetare med extremt positiv inställning till världen. Han är också svårt
psykiskt sjuk och undviker att ta sin medicin så han kan leva kvar i sin egen vackra värld där hans katt
och hund pratar med honom, vilket får förödande konsekvenser för omgivningen. När han av misstag
mördar sin kollega, som han också varit lite kär i, försöker hans uppkäftiga katt övertala honom att bli
seriemördare medan hunden argumenterar emot och försäkrar Jerry om att han fortfarande är god. Jerry
börjar motvilligt ta sin medicin och får korta stunder i verkligheten där han ser att hans liv är långt med
våldsamt och hemskt än han någonsin kunnat ana.

Våren 2015

ROCK THE KASBAH

Regi: Barry Levinson
Medverkande: Kate Hudson, Bill Murray, Bruce Willis, Scott Caan, Zooey Deschanel
Genre: Komedi
Land: USA
Språk: engelska
Ritchie, en avdankad musikmanager tar med sig sin klient Ronnie på en turné i Afghanistan. När de
kommer dit blir Ronnie allt mer rädd och stjäl till slut Ritchies pengar och pass och sticker tillbaka till
USA. Ritchie gör allt för att försöka få tag i pengar och möter två amerikanska vapenhandlare som lovar
att ge honom pengar om han lämnar ammunition i en avlägsen by. Väl där möter han Salima, en ung tjej

med en makalös röst och övertalar henne att han ska göra henne till stjärna. Hennes pappa vägrar och när
Ritchie försöker övertala honom hotar hela byn att döda honom. Salima flyr med honom för att bli känd i
TV-programmet Afghan Star, Afghanistans svar på American Idol.

Våren 2015

SHE IS FUNNY THAT WAY

Regi: Peter Bogdanovich
Medverkande: Jennifer Aniston, Owen Wilson, Imogen Poots, Cybill Shepard, Rhys Ifans
Genre: Komedi
Land: USA
Språk: engelska
En gift Broadwayregissör faller för en före detta prostituerad kvinna som gjort ett karriärbyte till
skådespelerska. Han gör allt för att hjälpa henne i den nya karriären och för att hon ska förändra sitt liv,
vilket skapar en dominoeffekt som minst sagt komplicerar hans liv.

Vår/sommar 2015

CUT BANK

Regi: Matt Shakman
Medverkande: Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton, John Malkovich, Teresa Palmer, Bruce Dern
Genre: Thriller
Land: USA
Språk: engelska
25-åriga Dwayne McLaren, idrottskillen som nu jobbar som mekaniker, drömmer om att lämna den lilla
staden Cut Bank i Montanta, den kallaste staden i Amerika. När han väl försöker inträffar en serie av
dödliga händelser som förändrar hans liv och staden för alltid.

Vår/sommar 2015

THE COUP

Regi: John Erick Dowdle
Medverkande: Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Byron Gibson
Genre: Thriller
Land: USA
Språk: engelska
THE COUP är en intensiv thriller om en amerikansk familj som flyttar till Sydostasien och hamnar mitt i
en våldsam kupp. Rebeller attackerar staden skoningslöst och förvandlar den till en krigszon. Familjen
måste fly och hitta en säker plats från rebellernas systematiska avrättningar av utlänningar.

Sommar 2015

THE COBBLER

Regi: Thomas McCarthy
Medverkande: Adam Sandler, Dustin Hoffman, Steve Buscemi, Ellen Barkin
Genre: Komedi, drama
Land: USA
Språk: engelska
Adam Sandler spelar en fjärdegenerationens skomakare som upptäcker en magisk symaskin i sin fars
källare. Med symaskinen hjälp kan han förvandla sig till andra människor genom att bära deras skor när
han lagat dem och se världen genom deras ögon.

Sommar 2015

COOL GIRLS (THE OUTSKIRTS)

Regi: Peter Hutchings
Medverkande: Victoria Justice, Eden Sher, Ashley Rickards, Avan Jogia, Katie Chang
Genre: Komedi
Land: USA
Språk: engelska
I COOL GIRLS sammanstrålar stjärnorna från de mest populära ungdomsserierna som iCarly, The
Middle, Awkward, och Twisted. Bästa vännerna Jodi och Mindy har mobbats under hela gymnasiet av
skolans elaka ”Queen Bee”, Witney. De planerar att gå under radarn under sista år, men när de faller offer
för ett episkt förödmjukande prank bestämmer de sig för hämnd. De ska ena skolans nördar och utstötta
och starta en social revolution. De sluter sig ihop med Jodie, en högpresterande plugghäst, som har
smutsiga hemligheter om alla.

7 augusti 2015

POINT BREAK

Regi: Ericson Core
Medverkande: Matias Varela, Ray Winstone, Luke Bracey
Genre: Action
Land: USA
Språk: engelska
En ung FBI-agent infiltrerar ett gäng surfande brottslingar som använder sina kunskaper i extremsporter
för att begå sina brott. En remake av 1991-års kultklassiker.

Sommar/höst 2015

FALLEN

Regi: Scott Hicks
Baserad på bok av: Lauren Kate
Medverkande: Addison Timlin, Jeremy Irvine, Harrison Gilbertson
Genre: Äventyr, drama, fantasy
Land: USA
Språk: engelska
FALLEN är filmatiseringen på bästsäljande bok av Lauren Kate om fallna änglar och förbjuden kärlek.
17-åriga Lucinda "Luce" Price skickas till en internatskola i Savannah efter att hon anklagats för att starta
en brand som dödat en ung pojke. Snart befinner sig Luce mitt i ett triangeldrama – uppvaktad av två
unga män med egna mörka hemligheter. Fast besluten om att avslöja hemligheterna från sitt eget förflutna
upptäcker Luce att det två männen är fallna änglar, som tävlat om hennes kärlek i århundraden.

Sommar/höst 2015

A HOLOGRAM FOR THE KING

Regi: Tom Tykwer
Medverkande: Tom Hanks, Tom Skerritt, Jay Abdo, Sarita Choudhury
Genre: Drama, romantik
Land: Tyskland, USA
Språk: engelska
Den misslyckade affärsmannen Alan Clay reser till Saudiarabien i ett sista desperat försök att undvika
konkurs, betala sin dotters college-avgifter och slutligen åstadkomma något bra. Han försöker pitcha sin
idé till kung Abdullah om ny holografisk teknik för att få kontraktet för kungadömets IT-tjänster.

Höst/vinter 2015

SILENCE

Regi: Martin Scorsese
Medverkande: Andrew Garfield, Ken Watanabe, Liam Neeson, Adam Driver
Genre: Drama, historia
Land: USA
Språk: engelska, japanska
Martin Scorseses filmatisering av japansk roman med samma namn (Chinmoku).
På 1600-talet reser två Jesuitiska präster till Japan där katolicismen förbjudits och så gott som alla
utländska kontakter. De bevittnar förföljelsen av de kristna japanerna och regeringen som vill rensa bort
allt västerländskt inflytande. De får själva utstå våld och förföljelse medan de reser runt för att hitta sin
mentor och sprida kristendomen.

2015

CAPTIVE

Regi: Simon Brand
Medverkande: Bruce Willis
Genre: Action, thriller
Land: USA
Språk: engelska
En fastighetsutvecklare blir kidnappad under ett jobb i Brasilien. Kidnapparna tror att han är rik och
håller honom gömd i Sao Paolo. Innan kidnapparna upptäcker att han inte har en massa pengar på sitt
konto måste han fly från den bepansrade lastbilen där han hålls fången. Samtidigt jobbar en detektiv
dygnet runt för att hitta honom.

2015

EXPIRATION

Medverkande: Bruce Willis
Genre: Action, thriller
Land: USA
Språk: engelska
En före detta CIA-agent förgiftas och har en dag kvar att leva. Han måste hitta botemedlet, få hämnd och
träffa kvinnan han älskar innan tiden rinner ut.

2015

CANDY STORE

Regissör: Stephen Gaghan
Medverkande: Robert De Niro, Keira Knightly, Omar Sy
Genre: Action, thriller
Land: USA
Språk: engelska
CANDY STORE är en smart och spännande film fylld av action, sex och intriger. En före detta spion
startar ett nytt liv som polis i Brooklyn och undersöker en farlig kriminell organisation när hans kollega
blir kidnappad.

2016

INVERSION

Medverkande: TBA
Genre: Action, Sci-Fi, Thriller
Land: USA
Språk: engelska
Med en budget på 120 miljoner dollar väntas INVERSION bli lika episk som 2012, äventyrlig som The
Day After Tomorrow och visuellt imponerande som Gravity. INVERSION är en berg-och dalbana av
slående effekter och en nervpirrande kamp för att stoppa ett ofattbart fenomen från att utrota
mänskligheten. En grupp forskare från olika delar av världen försöker rädda mänskligheten när jordens
gravitation mystisk börjar förändras.
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