Films in May 2016
The Diary of a
Teenage girl

Me and Earl and the
Dying Girl
Drama/Comedy
Tonårskillen Greg glider igenom High
School osynligt för att överleva. Han
undviker att skaffa nära vänner och kallar
sin närmsta vän för medarbetare. Livet
vänds upp och ner när mamman tvingar
honom att umgås med klasskompisen
Rachel, som som just fått sitt cancerbesked.
High schooler Greg, who spends most
of his time making parodies of classic
movies with his co-worker Earl, finds his
outlook forever altered after befriending a
classmate who has just been diagnosed
with cancer.
Director
Cast
Runtime

Alfonso Gomez-Rejon
Thomas Mann
Olivia Cooke
Jon Bernthal
1 h and 45 min

Drama
Drama som utspelas i 1970-talets San
Fransisco. Minnie är en 15-årig tjej som
lever med sin mamma och sin yngre
syster och som drömmer om att bli serietecknare. Hennes liv förändras dock
radikalt, när hon inleder ett förhållande
med mammans pojkvän.
A teen artist living in 1970s San
Francisco enters into an affair with her
mother’s boyfriend.
Director
Cast
Runtime

Marielle Heller
Bel Powley
Alexander Skarsgård
Kristen Wiig
1 h and 42 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.

The Program

The Hateful Eight

DramaI/Biography/Sport
Tävlingscyklisten Lance Armstrong.
Armstrongs vilja att vinna var så stark
att den drev honom till att utföra oförlåtliga handlingar och svika alla som
trodde på honom. Hans liv avslöjar den
bistra verkligheten, att vissa tävlingar är
till synes omöjliga att vinna utan att ta till
förbjudna medel.

Brott/Western/Drama
John ”The Hangman” Ruth transporterar
brottslingen Daisy Domergue genom ett
vintrigt Wyoming mot staden Red Rock.
Där ska hon ställas inför rätta och troligen hängas. Längs vägen plockar John
upp två liftande främlingar, men en kraftig
snöstorm får dem att ta skydd på en krog
där flera tvivleaktiga främlingar håller till.

An Irish sports journalist becomes
convinced that Lance Armstrong’s
performances during the Tour de France
victories are fueled by banned substances. With this conviction, he starts
hunting for evidence that will expose
Armstrong.

In the dead of a Wyoming winter, a bounty hunter and his prisoner find shelter in
a cabin currently inhabited by a collection
of nefarious characters.

Director
Cast
Runtime

Stephen Frears
Ben Foster
Lee Pace
Chris O’Dowd
1 h och 43 min

Director
Cast
Runtime

Quentin Tarantino
Samuel L Jackson
Kurt Russell
Walton Goggins
3 h and 7 min

Star Wars:
The Force Awakens
Sci-fi/Adventure/Action
Kylo Ren och det ondskefulla The First
Order reser sig ur askan efter Imperiet.
Samtidigt är Luke Skywalker försvunnen, när han behövs som mest. Det blir
upp till skrotsamlaren Rey och Stormtrooper-desertören Finn att tillsammans
med Han Solo och Chewbacca ge sig ut
på en desperat jakt efter galaxens enda
hopp om fred.
Three decades after the defeat of the
Galactic Empire, a new threat arises.
The First Order attempts to rule the galaxy and only a ragtag group of heroes
can stop them, along with the help of the
Resistance.
Director
Cast
Runtime

JJ Abrams
Harrison Ford
Mark Hamill
Carrie Fisher
2 h and 12 min

In the Heart of the Sea
Adventure/Drama
Bygger på den sanna historien om valskeppet Essex som vintern 1820 attackeras av en enorm val med ett närmast
mänskligt hämndbegär. Det var denna
händelse som inspirerade till boken om
Moby-Dick, men boken återger bara
hälften av den osannolika historien.
A recounting of a New England whaling
ship’s sinking by a giant whale in 1820,
an experience that later inspired the
great novel Moby-Dick.
Director
Cast
Runtime

Ron Howard
Chris Hemsworth
Cillian Murphy
Michelle Fairley
2 h and 2 min

