Filmer mars 2017
Don’t Breathe
Brott/Skräck/Thriller
För att slippa tristessen, och kanske en
dag kunna komma bort från sin hemstad,
har de tre vännerna Rocky, Alex och
Money begått en rad välplanerade
inbrott. När de hör talas om att en
blind man bor ensam i ett ödsligt
bostadsområde och har en förmögenhet
undangömd i sitt hem, bestämmer de sig
för att genomföra sin största och sista
kupp.

Miss Peregrines hem
för besynnerliga barn
Äventyr/Drama/Familj
När Jake hittar ledtrådar till ett mysterium som spänner över tid och rum
upptäcker han en hemlig plats som
kallas Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. När Jake lär sig mer om
de boende där inser han att säkerheten är en illusion och att faran lurar i
krokarna.

Hoping to walk away with a massive
fortune, a trio of thieves break into the
house of a blind man who is not as helpless as he seems.

When Jacob discovers clues to a
mystery that stretches across time, he
finds Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children. But the danger deepens
after he gets to know the residents and
learns about their special powers.

Regi
I rollerna

Regi
I rollerna

Längd

Fede Alvarez
Jane Levy
Stephen Lang
Dylan Minnette
1 timme och 28 min

Längd

Tim Burton
Eva Green
Samuel L Jackson
Kim Dickens
2 timmar och 7 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.

Medan vi lever
Drama/Komedi
Efter 30 år i Sverige bestämmer sig
Kandia, en afrikansk kvinna i femtioårsåldern, för att flytta tillbaka till Gambia.
Sonen Ibbe är precis på väg att slå
igenom som hiphop-artist i Sverige, men
bestämmer sig för att försöka hämta
hem sin mamma.
Kandia, an African women in her fifties
who has lived in Sweden for 30 years,
decides to move back to Gambia. Her
son Ibbe, who dreams of a career in hip
hop and is about to make a breakthrough, goes with her.
Regi
I rollerna
Längd

Dani Kouyaté
Josette Bushell-Mingo
Adam Kanyama
Richard Sseruwagi
1 timme och 31 min

Inferno
Action/Äventyr/Brott
När Robert Langdon vaknar upp på ett
italienskt sjukhus med minnesförlust
måste han slå sig samman med läkaren
Sienna Brooks som förhoppningsvis kan
hjälpa honom få minnet åter. Tillsammans, och i tät kamp mot klockan, beger
de sig kors och tvärs över Europa för att
försöka stoppa en global konspiration.
When Robert Langdon wakes up in an
Italian hospital with amnesia, he teams
up with Dr. Sienna Brooks, and together
they must race across Europe against
the clock to foil a deadly global plot.
Regi
I rollerna
Längd

Ron Howard
Tom Hanks
Felicity Jones
Ben Foster
2 timme och 1 min

In a Valley of Violence
Action/ Brott/Drama
I Denton hamnar Paul i bråk med den
upproriske Gilly, något han inte borde
ha gjort eftersom Gilly är son till stadens
obeveklige sheriff. Stämningen blir
alltmer spänd mellan Paul och Gilly och
deras oundvikliga konfrontation startar
en ödesdiger kedjereaktion som snart
drar med hela staden i den blodiga
hämnduppgörelsen.
A mysterious stranger and a random
act of violence drag a town of misfits
and nitwits into the bloody crosshairs of
revenge.
Regi
I rollerna
Längd

Ti West
Ethan Hawke
John Travolta
Taissa Farmiga
1 timme och 44 min

Jack Reacher: Never go
back
Action/Äventyr/Brott
Susan Turner har tagit över Jacks
gamla utredningsenhet. När hon
plötsligt arresteras för landsförräderi
måste Reacher som är övertygad om
hennes oskuld frita henne från arresten.
Snart inser han att gripandet bara är en
liten del av en större konspiration som
kan kosta dem båda livet.
Jack Reacher must uncover the truth
behind a major government conspiracy
in order to clear his name. On the run
as a fugitive from the law, Reacher uncovers a potential secret from his past
that could change his life forever.
Regi
I rollerna
Längd

Edward Zwick
Tom Cruise
Cobie Smulders
Aldis Hodge
1 timme och 58 min

