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Biografi, Drama, Historia
När den nytillträdde redaktören Marty 
Baron från Miami tar över tidningen Bos-
ton Globe sommaren 2001 beordrar han 
omedelbart  researchgruppen Spotlight 
att följa upp anklagelser mot en lokal 
präst, som anklagas för att ha trakasse-
rat ett trettiotal unga församlingsmedlem-
mar sexuellt de senaste 30 åren.

The true story of how the Boston Globe 
uncovered the massive scandal of child 
molestation and cover-up within the local 
Catholic Archdiocese, shaking the entire 
Catholic Church to its core.

Regi Tom McCarthy
I rollerna Mark Ruffalo
 Michael Keaton
 Rachel McAdams
Längd 2 timmar och 8 min

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

Spotlight

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”   .

Filmer augusti 2016
Batman Vs. Superman - 

Dawn of justice

Action/Äventyr/Sci-Fi
Av rädsla för vad en superhjältes 
krafter kan leda till tar Gothams egen 
brottsbekämpare an Metropolis hjälte. 
Samtidigt frågar sig världen vilken 
hjälte de faktiskt behöver. För medan 
Superman och Batman strider mot 
varandra uppstår ett nytt hot, ett hot 
större än något mänskligheten tidigare 
har skådat.

Fearing that the actions of Superman 
are left unchecked, Batman takes on 
the Man of Steel, while the world wrest-
les with what kind of a hero it really 
needs.

Regi Zack Snyder
I rollerna Ben Affleck
 Henry Cavill
 Jesse Eisenberg
Längd 2 timmar och 31 min

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 opi-
nion or for reporting missing films.



Komedi/Mysterium
De sista skälvande åren av Hollywoods 
gyllene era under 50-talet. Eddie Mannix 
är fixaren på en stor Hollywoodstudio 
som städar upp efter kända sjtärnor. Men 
när en stor stjärna försvinner måste Ed-
dien lösa mer problem än vanligt.

Hail Caesar! follows a day in the life of 
Eddie Mannix, a Hollywood fixer for Capi-
tol Pictures in the 1950s, who cleans up 
and solves problems for big names and 
stars in the industry. But when studio star 
Baird Whitlock disappears, Mannix has to 
deal with more than just the fix

Regi   Ethan Coen
 Joel Coen 
I rollerna Scarlett Johansson
 Channing Tatum
 Jonah Hill
Längd 1 timmar och 45 min

Drama
En kidnappad mor tar steget och flyr 
med sin son och får uppleva en drama-
tisk återkomst till livet utanför. Room 
bygger på den bästsäljande romanen 
med samma namn och utforskar på ett 
gripande sätt fantasins makt och den 
enorma kraften i en mors kärlek till sitt 
barn.

A young boy is raised within the confi-
nes of a small shed.

Regi Lenny Abrahamson 
I rollerna Brie Larson
 Joan Allen
 William H Macy 
Längd 1 timmar och 58 min

Action, Komedi
Nobby kommer från en fattig fiskeby på 
den engelska landsbygden och har allt 
han kan önska sig: nio barn och norra 
Englands snyggaste flickvän. Det enda 
som har fattats är lillebrodern Sebas-
tian. Efter att ha adopterats av olika 
familjer som barn har Nobby spenderat 
de senaste 28 åren på att söka efter 
brodern, och äntligen är han nära att 
hitta honom. Men Sebastian, som är en 
eftersökt spion, måste plötsligt tampas 
med Nobby ovanpå allt annat

A new assignment forces a top spy 
to team up with his football hooligan 
brother.

Regi  Louis Leterrier
I rollerna Sacha Baron Cohen
 Mark Strong
 Penélope Cruz
Längd 1 timme och 23 min

Mustang The Brothers Grimsby RoomHail, Ceasar!

Drama 
Några flickor i skoluniform pratar, skrat-
tar och promenerar i vildvuxen grönska. 
Senare skojar de med några skolpojkar 
på stranden i vattnet med kläderna på. 
Den oskuldsfulla leken blir skandal när 
skvaller får fäste i den turkiska byn. 
Plötsligt är de fem systrarna strängt 
kontrollerade. Även den yngsta får bära 
särk ”i skitfärger”. Snart blir de inlåsta i 
hemmet av farbrodern. Sedan bortgifta, 
en efter en. Men några systrar kämpar 
emot.

When five orphan girls are seen in-
nocently playing with boys on a beach, 
their scandalized conservative guardi-
ans confine them while forced marria-
ges are arranged.

Regi Deniz Gamze Ergüven
I rollerna Günes Sensoy
 Doga Zeynep Doguslu
 Elit Iscan
Längd 1 timme och 47 min


