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Äventyr/Sci-Fi
En grupp upptäckare reser genom ett 
maskhål i ett försök att säkra mänsklig-
hetens överlevnad. 

A team of explorers travel through 
a wormhole in an attempt to ensure 
humanity’s survival.

Regi Christopher Nolan 
I rollerna Matthew McConaughey 
 Anne Hathaway 
 Jessica Chastain  
Längd 2 timmar och 49 min

Action/Komedi
Dave Skylark och producenten Aaron 
Rapoport håller i kändisshowen ”Sky-
lark Tonight”. När de får erbjudande om 
en intervju med ett oväntat fan blir de 
kontaktade av CIA. 
 
Dave Skylark and producer Aaron 
Rapoport run the celebrity tabloid show 
”Skylark Tonight.” When they land an 
interview with a surprise fan they are 
contacted by the CIA.

Regi Evan Goldberg 
 Seth Rogen
I rollerna James Franco 
 Seth Rogen 
 Randall Park
Längd 1 timme och 52 min

Box 4256, 102 66 Stockholm,
 tel: 0708 16 88 00, e-post: info@filmatsea.com,  www.filmatsea.com

Lämna gärna synpunkter!
Hör av dig om du har åsikter om filmurvalet eller något annat. Tveka inte att kon-
takta Film at Sea om filmerna inte har kommit fram. 
  info@filmatsea.com  eller http://www.filmatsea.com

Interstellar

Hyrestid och makulering
Filmerna får behållas ombord i 12 månader.  Därefter ansvarar fartyget för att skicka 
in en skriftlig rapport som intygar att filmerna är makulerade. Använd gärna e-post. 
Det går bra att rapportera flera månaders makulering av filmer samtidigt.    

Filmer april 2015
The Interview



Komedi
Ariane Felder, en domare med strikt 
moralisk hållning, upptäcker att hon är 
gravid med Bob Nolan, som är en krimi-
nell efterlyst för mord. 

Ariane Felder, a judge of strict morals 
discovers she’s pregnant by Bob Nolan, 
a criminal wanted for murder.

Regi   Albert Dupontel 
I rollerna Albert Dupontel 
 Sandrine Kiberlain 
 Nicolas Marié 
Längd 1 timme och 22 min

Drama/Western
Tre kvinnor som har drivits till galen-
skap av livet som pionjärer transporte-
ras över landet i en prärievagn av den 
froma, självständige Mary Bee Cuddy. 
Till sin hjälp anställer Mary den kring-
drivande luffaren George Briggs. 

Three women who have been driven 
mad by pioneer life are to be trans-
ported across the country by covered 
wagon by the pious, independent-
minded Mary Bee Cuddy, who in turn 
employs low-life drifter George Briggs 
to assist her.

Regi Tommy Lee Jones 
I rollerna Tommy Lee Jones 
 Hilary Swank 
 Grace Gummer
Längd 2 timmar och 2min

Brott/Thriller 
Lou Bloom går från arbetslös till gräns-
överskridande frilansjournalist i Los 
Angeles. 

Lou Bloom, a driven man desperate 
for work, muscles into the world of L.A. 
crime journalism, and eventually blurs 
the line between observer and partici-
pant.

Regi  Dan Gilroy 
I rollerna Jake Gyllenhaal 
 Rene Russo 
 Bill Paxton
Längd 1 timme och 57 min

Ida Nightcrawler The HomesmanKärlek och brott

Drama 
Polen 1960. Anna, en blivande nunna, 
som snart ska svära sin ed, upptäcker 
en mörk familjehemlighet från den 
nazistiska ockupationen. 

Anna, a young novitiate nun in 1960s 
Poland, is on the verge of taking her 
vows when she discovers a dark family 
secret dating back to the years of the 
Nazi occupation.

Regi Pawel Pawlikowski 
I rollerna Agata Kulesza 
 Agata Trzebuchowska 
 Dawid Ogrodnik
Längd 1 timme och 22 min


