Filmer februari 2017
Café Society
Komedi/Drama/Romantik
30-talet, Bronx. Bobby Dorfman beslutar
sig för att åka till Hollywood och besöka
sin inflytelserika morbror Phil som jobbar
inom filmbranschen. Bobby blir snart
förälskad i Vonnie som tyvärr redan har
en pojkvän.
In the 1930s, a Bronx native moves to
Hollywood and falls in love with a young
woman who is seeing a married man.

Captain Fantastic
Drama/Komedi
Ben har bosatt sig och sina sex barn i
nordvästra USAs djupa skogar, långt
bort från samhället, övrig familj och
vänner. Där uppfostrar och utbildar
han dem till att bli starka, bildade och
självständiga individer. Men en plötslig
händelse tvingar den udda familjen att
lämna sitt vildmarkshem och återvända
till civilisationen.
In the forests of the Pacific Northwest,
a father devoted to raising his six kids
with a rigorous physical and intellectual education is forced to leave his
paradise and enter the world, challenging his idea of what it means to be a
parent.

Regi
I rollerna
Längd

Woody Allen
Jesse Eisenberg
Blake Lively
Kristen Stewart
1 timme och 36 min

Regi
I rollerna
Längd

Matt Ross
Viggo Mortensen
George MacKay
Samantha Isler
1 timmar och 58 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.

Den allvarsamma leken
Drama
Journalisten Arvid Stjärnblom och konstnärsdottern Lydia Stille träffas i skärgården en försommarkväll. De inleder
en romans men sociala omständigheter
gör att de glider från varandra. De finner
nya liv och gifter sig på var sitt håll. Tio
år senare träffas de igen. Drömmen om
den rena, stora och oförstörda kärleken
finns kvar och de inleder en passionerad affär. Priset blir större än vad de
båda kan ana.
Arvid share the love with a young woman named Lydia, but as is customary
at the turn of the century, is not love
enough for a fairy tale to come true.
Regi
I rollerna
Längd

Pernilla August
Michael Nyqvist
Sverrir Gudnason
Mikkel Boe Følsgaard
1 timme och 55 min

Suburra
Brott/Drama/Thriller
Efter att en minderårig prostituerad överdoserat droger fastnar en korrupt politiker
i klorna på den skoningslöse maffiabossen Samurai. Hans mål är att utnyttja
politikern för att utveckla Roms hamn till
ett nytt Las Vegas. Det blir startskottet för
en vild historia som letar sig från Roms
gator fram till parlamentet och ända in till
Vatikanen.
A gangster known as ”Samurai” wants to
turn the waterfront of Rome into a new
Las Vegas. All the local mob bosses
have agreed to work for this common
goal. But peace is not to last long.
Regi
I rollerna
Längd

Stefano Sollima
Pierfrancesco Favino
Greta Scarano
Jean-Hugues Anglade
2 timme och 10 min

Bridget Jones´s Baby
Komedi/Romantik
Efter att ha lämnat Mark Darcy blir det
plågsamt uppenbart för Bridget Jones att
orden ”lyckliga till döden skiljer oss åt”
inte var ett löfte hon kunde leva upp till.
Drygt fyrtio år gammal och singel igen,
bestämmer sig Bridget för att satsa på
sin karriär och omge sig med gamla och
nya vänner. För en gångs skull har hon
fullständig kontroll på saker och ting.
Vad skulle någonsin kunna gå fel?
Bridget’s focus on single life and her
career is interrupted when she finds
herself pregnant, but with one hitch ...
she can only be fifty percent sure of the
identity of her baby’s father.
Regi
I rollerna
Längd

Sharon Maguire
Renée Zellweger
Colin Firth
Patrick Dempsey
2 timme och 3 min

Sully
Biografi/ Drama
Den 15 januari 2009 fick världen uppleva ”miraklet på Hudson” då kapten
Chesley ”Sully” Sullenberger landade
ett nödställt flygplan på floden och
räddade livet på 155 passagerare. Men
samtidigt som han hyllades av allmänheten och medier, pågick det en undersökning kring fallet som kunde förstöra
både hans rykte och karriär.
The story of Chesley Sullenberger, an
American pilot who became a hero after
landing his damaged plane on the Hudson River in order to save the flight’s
passengers and crew.
Regi
I rollerna
Längd

Clint Eastwood
Tom Hanks
Anna Gunn
Aaron Eckhart
1 timme och 36 min

