Filmer december 2016
Lights Out
Skräck
Rebecca växte upp osäker om vad som
var verkligt eller inte då lamporna släckts.
Nu i vuxen ålder har hennes lillebror
Martin ärvt samma hemska upplevelser,
vilket får Rebecca att närma sig sanningen om det som egentligen härjar i
mörkret och som även verkar ha en sammankopppling med hennes mor.
When her little brother, Martin, experiences the same events that once tested
her sanity, Rebecca works to unlock the
truth behind the terror, which brings her
face to face with an entity that has an
attachment to their mother, Sophie.
Regi
I rollerna
Längd

David F Sandberg
Teresa Palmer
Emily Alyn Lind
Billy Burke
1 timme och 21 min

War Dogs
Komedi/Brott/Drama
Två unga män skriver på ett trehundramiljonerdollarskontrakt för att distrubuera vapen till afghanska militären.
Baserad på en sann historia.
Based on the true story of two young
men, David Packouz and Efraim Diveroli, who won a $300 million contract
from the Pentagon to arm America’s
allies in Afghanistan.
Regi
I rollerna
Längd

Todd Phillips
Jonah Hill
Miles Teller
Ana de Armas
1 timme och 54 min
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Gamla Lundagatan 12B, 118 23 Stockholm,
tel: 0708 16 88 00, e-post: info@filmatsea.com, www.filmatsea.com
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. 

Rental time and destruction The rental period is 12 months.

After the rental period, the ship is obliged to send
an e-mail, that verifies that the films are ruined according to the regulations. For example: ”We hereby confirm that the films:
January - July 2011 are destroyed”.

Lämna gärna synpunkter!
Hör av dig med åsikter om filmurvalet eller om filmerna inte har kommit fram.
Please share your opinion or requests! Please contact us for sharing your opinion or for reporting missing films.

Star Trek Beyond
Sci-Fi/Äventyr/Action
Enterprises besättning utforskar denna
gång de yttersta delarna av den outforskade rymden. Där kommer de i kontakt
med en fiende som sätter dem, och allt
som Federationen står för, på prov.
The USS Enterprise crew explores the
furthest reaches of uncharted space,
where they encounter a new ruthless
enemy who puts them and everything
the Federation stands for to the test.
Regi
I rollerna
Längd

Justin Lin
Chris Pine
Zachary Quinto
Zoe Saldana
2 timmar och 2 min

Legenden om Tarzan

Jason Bourne

Action/Äventyr/Drama
Det har gått många år sedan mannen,
som kallas Tarzan lämnade djungeln för
ett liv som John Clayton. Han har nu blivit
inbjuden att åka tillbaka till Kongo som ett
sändebud åt parlamentet, omedveten om
att han bara är en bricka i ett dödligt spel
av girighet och hämnd.

Action/Thriller
Jason Bourne tvingas blotta sig för allmänheten och CIA när han ger sig ut för
att ta reda på sanningen om sitt förflutna

Tarzan, having acclimated to life in London, is called back to his former home in
the jungle to investigate the activities at a
mining encampment.

Regi
I rollerna

Regi
I rollerna
Längd

David Yates
Alexander Skarsgård
Christoph Waltz
Samuel L Jackson
1 timme och 50 min

The CIA’s most dangerous former operative is drawn out of hiding to uncover
more explosive truths about his past.

Längd

Jodie Foster
Paul Greengrass
Alicia Vikander
Julia Stiles
2 timmar och 3 min

Demolition
Drama
Efter att Davis Mitchell har förlorat
sin hustru i en tragisk bilolycka börjar
han skriva brev till ett företag som
säljer godisautomater. Detta leder till
en oväntad kontakt med en kvinna på
företagets kundtjänst.
A successful investment banker struggles after losing his wife in a tragic car
crash. With the help of a customer service rep and her young son, he starts to
rebuild, beginning with the demolition of
the life he once knew.
Regi
I rollerna
Längd

Jean-Marc Vallée
Jake Gyllenhaal
Naomi Watts
Heather Lind
1 timme och 41 min

