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Joy

Carol
Drama
Therèse Belivet jobbar på ett av Manhattans många varuhus, men drömmer om
ett mer meningsfullt och spännande
liv. En dag träffar hon den förföriska
och vackra Carol Aird som är fast i ett
misslyckat äktenskap. En gnista tänds
mellan dem, och ju djupare deras relation
blir, desto mindre oskyldig blir den. Men
deras vänskap och kärlek visar sig ha ett
högt pris.
An aspiring photographer develops an intimate relationship with an older woman.
Regi
I rollerna
Längd

Alfonso Gomez-Rejon
Rooney Mara
Cate Blanchett
Sarah Paulson
1 timme och 58 min

Biografi/Komedi/Drama
Joy har en hopplös man, många krävande barn och dito föräldrar. Men det
hindrar henne inte att bli uppfinnare och
entreprenör och starta ett familjeföretag
som blir allt större. Filmen är insprierad
av verklighetens Joy Mangano.
1995. Joy has always been fascinated
by creating things, this pursuit always
supported emotionally by her maternal
grandmother, Mimi. Joy feels that lack
of practical support has led to others
making fortunes on ideas she had
come up with years ago but could not
act upon manufacturing
Regi
I rollerna
Längd

David O. Russell
Jennifer Lawrence,
Robert De Niro,
Bradley Cooper
2 timmar och 4 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.

Efterskalv
Drama
Efter att ha avtjänat ett fängelsestraff
på en ungdomsanstalt återvänder John
till sin hemby för att börja ett nytt liv.
Han flyttar hem till sin far, som skäms
för sin son. Och Johns brott är varken
glömt eller förlåtet i byn. John känner
sig övergiven av sina närmaste och
hopplösheten ökar samtidigt som ilskan
växer. Samma ilska som förut skickade
honom i fängelse. Oförmögen att lämna
det förflutna bakom sig tar John beslutet
att konfrontera situationen en gång för
alla.
When John returns home to his father
after serving time in prison, he is looking
forward to starting his life afresh. However, in the local community his crime is
neither forgotten nor forgiven.
Regi
I rollerna
Längd

Magnus von Horn
Sven Ahlström,
Mats Blomgren,
Stefan Cronwall
1 timme och 42 min

The Revenant
Drama/Äventyr/ Thriller
Under en expedition i den outforskade amerikanska vildmarken blir den
legendariska upptäckaren Hugh Glass
attackerad av en björn och lämnad att dö
av de andra. I sin kamp att överleva får
han utstå obeskrivlig sorg och blir bedragen av sin närmaste vän John Fitzgerald.
Därför är han på jakt efter upprättelse i
den bittra vintern och drivs bara av ren
viljestyrka och kärlek till sin familj.
A frontiersman on a fur trading expedition
in the 1820s fights for survival after being
mauled by a bear and left for dead by
members of his own hunting team.
Regi
I rollerna
Längd

Alejandro González Iñárritu
Tom Hardy
Leonardo DiCaprio
Will Poulter
2 timmar och 44 min

Night Moves
Drama /Thriller
Tre radikala miljöaktivister bestämmer
sig för att ta steget fullt ut och spränga
en damm. Planeringen är noggrann,
men det går inte som de har tänkt sig
och de tvingas motvilligt dela på sig.
Tvivlet och oron att någon av de andra
ska avslöja sig gnager sakta men säkert
på deras nerver.
Three radical environmentalists look to
execute the protest of their lives: the
explosion of a hydroelectric dam.
Regi
I rollerna
Längd

Kelly Reichardt
Jesse Eisenberg,
Dakota Fanning,
Peter Sarsgaard
1 timme och 52 min

Creed The Legacy of Rocky
Drama/Sport
Adonis Johnson lärde aldrig känna sin
berömde far, tungviktsmästaren Apollo
Creed, som dog innan han föddes. Men
sonen har boxningen i blodet och åker
till Philadelphia, staden där den legendariska matchen mellan fadern och
den tuffe uppkomlingen Rocky Balboa
ägde rum. Adonis söker upp Rocky vill
ha honom tilt ränare. Trots att Rocky
lämnat boxningen bakom blir det svårt
att neka, när han ser att Adonis styrka
som påminner om fadern, Apollo Creed
- rivalen som kom att bli hans bäste vän
The former World Heavyweight Champion Rocky Balboa serves as a trainer
and mentor to Adonis Johnson, the son
of his late friend and former rival Apollo
Creed.
Regi
I rollerna
Längd

Ryan Coogler
Michael B. Jordan
Sylvester Stallone
Tessa Thompson
2 timmar och 13 min

