Filmer april 2016
Spionernas bro
Thriller
Advokaten James Donovan hamnar mitt i
kalla kriget när CIA ger honom i uppdrag
att förhandla fram frigivningen av en
tillfångatagen amerikansk pilot.
During the Cold War, an American lawyer
is recruited to defend an arrested Soviet
spy in court, and then help the CIA
facilitate an exchange of the spy for the
Soviet captured American U2 spy plane
pilot, Francis Gary Powers.
Regi
I rollerna
Längd

Steven Spielberg
Tom Hanks
Alan Alda
Mark Rylance
2 timmar och 22 min

The Wolfpack
Dokumentär
Historien om sex bröder som växt upp
isolerade i en lägenhet i New York.
Deras föräldrar har undervisat dem
i hemmet och endast tillåtit dem att
lämna lägenheten några få gånger.
Bröderna har istället sett på film som
ett sätt att förstå och uppleva världen
utanför den trånga lägenheten. Det
har också varit ett sätt att fly från den
instängda vardagen.
Locked away from society in an apartment on the Lower East Side of Manhattan, the Angulo brothers learn about
the outside world through the films that
they watch.
Regi
I rollerna
Längd

Crystal Moselle
Bhagavan Angulo, 		
Govinda Angulo,
Jagadisa Angulo
1 timme och 30 min

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”.
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Gamla Lundagatan 12B, 118 23 Stockholm,
tel: 0708 16 88 00, e-post: info@filmatsea.com, www.filmatsea.com

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.

En underbar jävla jul
Drama
Ett homosexuellt par bjuder hem sina
något homofobiska släktingar för att fira
jul. Paret har också tänkt ut en alldeles
särskild julklapp till släkten.
A gay couple invites their somewhat
homophobic families to meet for the
first time during Christmas celebration.
And they have a special gift in store for
them.
Regi
I rollerna
Längd

Helana Bergström
Robert Gustafsson
Maria Lundqvist
Anastasios Soulis
1 timme och 48 min

En labyrint av lögner

The Walk

Legend

Drama
Efterkrigstidens Tyskland. En journalist
identifierar av en tillfällighet en lärare på
en skolgård som en före detta vakt från
Auschwitz. Men ingen vill ta tag i frågan
förutom den unge åklagaren Johann
Radmann. Med en orubblig vilja lyckas
Radmann hitta dokument med bevis mot
ett flertal SS-män som tjänstgjorde i det
fruktade förintelselägret. Radmann blir
dock motarbetad på hösta nivå i något
som liknar en labyrint av lögner.

Drama
Endast en man har lyckats gå på lina
mellan de två World Trade Centertornen. Hans namn var Philippe Petit,
en fransk lindansare, och det hela ägde
rum den 7 augusti 1974.

Thriller
De identiska tvillingarna Ronnie och
Reggie Kray, legendariska gangsters,
härskade i Londons undre värld på
60-talet som två utav de mest ökända i
Storbritanniens historia.

In 1974, high-wire artist Philippe Petit
recruits a team of people to help him
realize his dream: to walk the immense
void between the World Trade Center
towers.

A story that exposes the conspiracy
of prominent German institutions and
government branches to cover up the
crimes of Nazis during World War II.

Regi
I rollerna

The story of the identical twin gangsters
Reggie and Ronnie Kray, two of the
most notorious criminals in British history, and their organised crime empire
in the East End of London during the
1960s.

Regi
I rollerna
Längd

Giulio Ricciarelli
André Szymanski,
Alexander Fehling,
Friederike Becht
2 timmar och 4 min

Längd

Robert Zemeckis
Joseph Gordon-Levitt
Charlotte Le Bon
Guillaume Baillargeon
2 timmar och 3 min

Regi
I rollerna
Längd

Brian Helgeland
Tom Hardy
Emily Browning
Christopher Eccleston
2 timmar och 12 min

