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Captain America:
Civil War

Action/Crime/Drama
Ett gäng brottslingar och korrupta poliser
förbereder sin sista och största kupp
någonsin. För att öka sina chanser riktar
de Atlanta-polisens fulla uppmärksamhet
på ett så kallat 999-brott brottskoden för ”polisman skjuten”.
A gang of criminals and corrupt cops plan
the murder of a police officer in order
to pull off their biggest heist yet across
town.
Director
Cast
Runtime

John Hillcoat
Woody Harrelson
Casey Affleck
Norman Reedus
1 h and 55 min

				
				
55

Alice Through the Looking Glass

56

Anomalisa

57

Bone Tomahawk

58

X-men: Apocalypse

Political interference in the Avengers’
activities causes a rift between former
allies Captain America and Iron Man.
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Captain America: Civil War		

Action/Adventure/Sci-Fi
Avengers är inblandade i en stor
internationell händelse, som resulterar
i att oskyldiga drabbas av stora skador,
ökar kravet på att ett nytt system ska
installeras. Ett system som innebär att
en styrelse ska avgöra när man bör
anlita Avengers tjänster. Detta beslut
splittrar Avengers samtidigt som teamet
försöker försvara världen mot en ny och
ondskefull kraft.

Cast
Runtime

Anthony Russo
Joe Russo
Scarlett Johansson
Elizabeth Olsen
Chris Evans
2 h and 27 min

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.

Alice Through the
Looking Glass
Adventure/Family/Fantasy
När Alice återvänder från Underlandet
tror alla att hon är galen och hon måste
fly omvärldens omsorg genom sjukhusfönstret. En spegel blir hennes dörr
tillbaka till Underlandet, men när hon
kommer dit har allt förändrats. Hattmakaren är i fara, Hjärter Dam hotar att
återta tronen och Tiden vill frysa världen
till ett fruset ödelandskap. Alice enda
chans är att finna det magiska föremål
som kan stoppa Tiden från att stoppa
tiden.
Alice returns to the whimsical world of
Wonderland and travels back in time to
help the Mad Hatter.
Director
Cast
Runtime

James Bobin
Johnny Depp
Helena Bonham Carter
Mia Wasikowska
1 h and 43 min

Anomalisa
Drama/Animation
Michael Stone är make, far och respekterad författare till en självhjälpsbok. Han
är också innerligt trött på sitt ytliga och
händelselösa liv. På en affärsresa till
Cincinnati, dit han rest för att tala vid ett
konvent för kundtjänstpersonal, checkar
han in på Fregoli Hotel. Där möter han
Lisa, som möjligen skulle kunna vara
hans livs kärlek. Men oavsett vilket är
hon en chans att fly sin desperation.
A man crippled by the mundanity of his
life experiences something out of the
ordinary.
Director
Cast
Runtime

Charlie Kaufman
Duke Johnson
Jennifer Jason Leigh
David Thewlis
Tom Noonan
1 h and 30 min

Bone Tomahawk
Adventure/Drama/Horror
Invånarna i den lilla staden Bright Hope
har i många år levt i fred när de plötsligt
drabbas av tre kidnappningar. Sheriff
Hunt sadlar hästen och tillsammans med
ett brokigt följe sätter han efter förövarna, som snart visar sig vara av en sort
som ingen tidigare ens visste existerade.
Four men set out in the Wild West to
rescue a group of captives from cannibalistic cave dwellers.
Director
Cast
Runtime

S Craig Zahler
Kurt Russell
Patrick Wilson
Matthew Fox
2 h and 12 min

X-men: Apocalypse
Action/Adventure/ Sci-Fi
Apocalypse, den första och starkaste av
alla mutanter i X-Men universumet vaknar igen och blir djupt besviken på den
nya värld han möts av. Han rekryterar
flertalet mutanter för att rensa världen
på människor och skapa en ny världsordning där han själv regerar. Ställda
inför detta hot måste Raven med hjälp
av Professor X leda ett team av unga
X-Men för att rädda mänskligheten från
total undergång.
After the re-emergence of the world’s
first mutant, world-destroyer Apocalypse, the X-Men must unite to defeat
his extinction level plan.
Director
Cast
Runtime

Bryan Singer
James McAvoy
Jennifer Lawrence
Michael Fassbender
2 h and 24 min

