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Komedi/Drama/Romantik
David, som precis blivit dumpad av sin 
fru, lever i ett samhälle där singlar tving
as in på ett hotell där de har 45 dagar på 
sig att hitta äkta kärlek. De singlar som 
misslyckas och inte hittar kärleken på 
utsatt tid förvandlas till ett djur.

In a dystopian near future, single people, 
according to the laws of The City, are 
taken to The Hotel, where they are obli
ged to find a romantic partner in forty-five 
days or are transformed into beasts and 
sent off into The Woods.

Regi  Yorgos Lanthimos
I rollerna  Colin Farrell 
 Rachel Weisz 
 Jessica Barden
Längd  1 timme och 59 min

Gamla Lundagatan 12B, 118 23 Stockholm,
 tel: 0708 16 88 00, e-post: info@filmatsea.com,  www.filmatsea.com

The Lobster

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”   .

Filmer januari 2017
 Our Kind of Traitor

Brott/Drama
Ett ungt engelskt par möter en gåtfull 
rysk affärsman under semestern. Vad 
de inte vet är att han är en penning
tvät tare, som försöker hoppa av till den 
brittiska underrättelsetjänsten innan 
hans fiender finner och dödar honom 
Helt plötsligt är det unga paret indragna 
i en farlig jakt.

A couple finds themselves lured into 
a Russian oligarch’s plans to defect, 
and are soon positioned between the 
Russian Mafia and the British Secret 
Service, neither of whom they can trust

Regi  Susanna White
I rollerna  Ewan McGregor 
 Damian Lewis 
 Naomie Harris
Längd  1 timmar och 48 min

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 opi-
nion or for reporting missing films.



Komedi/Drama
Fotografen Frieda ska gifta sig och bju
der in sina käraste vänner till en vecko
lång möhippa i Goa.

A photographer invites her closest friends 
to vacation at her family’s home in Goa in 
celebration of her upcoming marriage.

Regi  Pan Nalin 
I rollerna Tannishtha Chatterjee 
 Anuj Choudhry 
 Rajshri Deshpande
Längd  1 timme och 55 min

Komedi/ Brott
Edina och Patsy får skulden för en 
pinsam incident vid en releasefest och 
blir in dragna i en mediestorm utan 
dess like. Räddningen blir den franska 
rivieran, dit de flyr för att altid kunna 
leva sitt lyxliv.

After attracting both media and police 
attention for accidentally knocking Kate 
Moss into the River Thames, Edina and 
Patsy hide out in the south of France.

Regi Mandie Fletcher 
I rollerna  Joanna Lumley 
 Jennifer Saunders 
 Rebel Wilson
Längd  1 timme och 31 min

Biografi/Drama/Thriller 
Den CIAanställde visselblåsaren Ed
ward Snowden blev en av världens mest 
jagade män 2013. Han läckte då tusen
tals sekretessbelagda CIAdokument 
till The Guardian och The Washington 
Post, och kunde då avslöja att USA och 
Storbritannien bedrev topp hemlig över
vakning av privatpersoner, politiker och 
företag i hela världen.

politiker och företag i hela världen. The 
NSA’s illegal surveillance techniques 
are leaked to the public by one of the 
agency’s employees, Edward Snowden, 
in the form of thousands of classified 
documents distributed to the press.

Regi Oliver Stone
I rollerna  Joseph GordonLevitt 
 Scott Eastwood 
 Shailene Woodley
Längd  2 timme och 14 min

Marshland Snowden Helt hysterisktAngry Indian Goddessen

Krig/Thriller
Två poliser med helt olika arbetsme
toder måste samarbeta för att ta fast 
en kvinoohatisk mördare som i åratal 
terroriserat ett samhälle.

In the MARSHLAND a serial killer is on 
the loose. Two homicide detectives who 
appear to be poles apart must settle 
their differences and bring the murderer 
to justice before more young women 
lose their lives.

Regi  Alberto Rodríguez 
I rollerna  Javier Gutiérrez 
 Raúl Arévalo 
 María Varod
Längd  1 timme och 45 min


