Filmer november 2016
Kungens hologram
Komedi/Drama
Den misslyckade affärsmannen Alan
Clay reser till Saudiarabien i ett sista
desperat försök att undvika konkurs. Han
försöker pitcha sin idé till kung Abdullah
om ny holografisk teknik för att få kontraktet för kungadömets IT-tjänster.
A failed American sales rep looks to
recoup his losses by traveling to Saudi
Arabia and selling his company’s product
to a wealthy monarch.
Regi
I rollerna
Längd

Tom Tykwer
Tom Hanks
Tom Skerritt
Sarita Choudhury
1 timme och 38 min

Conjuring 2
Skräck/Mystik/Sci-Fi
Ed och Lorraine Warrens reser till
London för att hjälpa en ensamstående
mamma till fyra barn mot onda andar
som plågar deras hus.
Lorraine and Ed Warren travel to north
London to help a single mother raising
four children alone in a house plagued
by a malicious spirit.
Regi
I rollerna
Längd

James Wan
Patrick Wilson
Vera Farmiga
Frances O’Connor
2 timmar och 14 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.

Under sanden
Drama/Historia/Krig
Gud finns och bor i Bryssel. På jorden
är han dock en riktig fegis som beter sig
avskyvärt mot sin familj och lever efter
en moral som kan tyckas utomvärldslig.
Hans tonåriga dotter Ea vantrivs hemma
och klarar inte av att hållas inlåst i
deras lilla lägenhet. En dag bestämmer
hon sig för att revoltera mot sin far och
hackar sig in i hans dator.

Macbeth
Drama/Krig
General Macbeth tar emot en profetia
från tre häxor och får veta att han en dag
kommer att bli kung i Skottland. Sporrad
av sin hustru, Lady Macbeth drivs han
till att störta Skottlands kung Duncan
från tronen. Baserad på Shakespeares
drama.

A young group of German POWs are
made the enemy of a nation, where they
are now forced to dig up 2 million landmines with their bare hands.

Macbeth, the Thane of Glamis, receives
a prophecy from a trio of witches that
one day he will become King of Scotland.
Consumed by ambition and spurred to
action by his wife, Macbeth murders his
king and takes the throne for himself.

Regi
I rollerna

Regi
I rollerna

Längd

Martin Zandvliet
Roland Møller
Mikkel Boe Følsgaard
Laura Bro
1 timme och 40 min

Längd

Justin Kurzel
Michael Fassbender
Marion Cotillard
David Thewlis
1 timme och 53 min

Money Monster

Livet efter dig

Brott/Drama/Thriller
TV-personligheten Lee Gates populära
program om finansvärlden har gjort
honom till Wall Streets främsta ekonomiguru.Men efter att ha rekommenderat
en teknologiaktie, som plötsligt kraschar
på börsen, tar en besviken investerare
personalen i programmet och stjärnproducenten Patty Fenn som gisslan i
direktsändning.

Dram/ Romantik
Louisa Clark bor i en stad på den engelska landsbygden och får en dag jobb
som personlig assistent åt en före detta
äventyrare, som har blivit cynisk efter
att ha skadats i en olycka.

Financial TV host Lee Gates and his
producer Patty are put in an extreme
situation when an irate investor takes
over their studio.

Regi
I rollerna

Regi
I rollerna
Längd

Jodie Foster
George Clooney
Julia Roberts
Jack O’Connell
1 timme och 38 min

A girl in a small town forms an unlikely
bond with a recently-paralyzed man
she’s taking care of.

Längd

Thea Sharrock
Emilia Clarke
Sam Claflin
Jenna Coleman
1 timmar och 50 min

