Wag the Dog: Når halen logrer med hunden (Med Robert De Niro og Dustin
Hoffman. 1997)
Skuespillere - Fra store stjerner til eksentriske kunstnere.
Kan man tenke seg noen annen enn Marlon Brando som Don Vito Corleone i Gudfaren? Eller andre enn Jack Nicholson
som McMurphy i Gjøkeredet? Valg av skuespiller spiller en avgjørende rolle. Feil skuespiller gjør at vi ikke tror på
karakteren og derfor ikke på filmen heller. Rett skuespiller kan bety suksess. Filmklubben vier denne høsten til selve
skuespillerne, med klassiske Bette Davis, store Marlon Brando, eksentriske Klaus Kinski, ikoniske Audrey Hepburn,
energiske Gene Hackman, evigunge Meryl Streep og ustyrtelig morsomme Charles Chaplin, for å nevne noen.

Wag the Dog: Når halen logrer med
hunden
(Med Robert De Niro og Dustin Hoffman. 1997)
Union Scene tirsdag 15. november kl. 20, 15 år
Dagsaktuelt i disse president-tider. Presidenten har havnet i en sex-skandale. En
filmprodusent og en spinndoktor hjelper til. En komedie om sannhet, rettferdighet og andre
spesialeffekter - og to av vår tids aller største skuespillere.
Mindre enn to uker før han skal gjenvelges, blir presidenten i USA (Michael Belson)
beskyldt for å ha hygget seg med en pikespeider - på selveste det ovale presidentkontoret.
Før nyheten rekker å lekke til pressen, innkaller presidentens rådgivere en viss Conrad
Brean (Robert DeNiro), en politisk konsulent og PR-strateg som har slike umulige
redningsoppdrag som spesialfelt. Hans ekspertise og evner består i å bedra politikere,
presse og - fremfor alt - det amerikanske folk.
For å unngå at et pressekorps sulten på skandaler umuliggjør gjenvalget, bestemmer
Brean seg for å foreta en avledningsmanøver; han vil kaste et enda større og saftigere

bein til det glefsende media-kobbelet. Og hva er vel da bedre enn en krig?
Ved hjelp av den kjente Hollywood-produsenten Stanley Motss (Dustin Hoffman), og
dennes trendy, kreative team av mennesker, orkestrerer Brean en gedigen global konflikt,
mot en tilfeldig valgt fiende ("Why Albania?" "Why not?"). Den ultimate hvitvaskelseskampanjen er igang, og den har tilogmed sin egen "theme-song."
Les mer og se trailer:
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Facebook
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