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Drama
Året är 1926 och i Köpenhamn bor 
konstnärsparet Einar och Gerda. Einar 
är känd för sina landskapsmålningar och 
Gerda för sina porträtt. Deras äktenskap 
är starkt och kärleksfullt och de har roligt 
ihop. Vid ett tillfälle behöver Gerda en 
modell för att avsluta ett kvinnoporträtt 
och ber Einar klä på sig damskor och 
klänning. Det får oanade konskevenser. 

A fictitious love story loosely inspired by 
the lives of Danish artists Lili Elbe and 
Gerda Wegener. Lili and Gerda’s mar-
riage and work evolve as they navigate 
Lili’s groundbreaking journey as a trans-
gender pioneer.

Regi Tom Hooper
I rollerna Alicia Vikander
 Eddie Redmayne
 Amber Heard
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 Danish Girl

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 juli 2016
Deadpool 

Action/Äventyr
Den tidigare legosoldaten Wade Wilson 
får efter en rad experiment helande 
krafter. Han antar alter-egot Deadpool 
och med sina nya förmågor och en 
mörk humor jagar han mannen som 
nästan förstörde hans liv. 

A former Special Forces operative 
turned mercenary is subjected to a 
rogue experiment that leaves him with 
accelerated healing powers, adopting 
the alter ego Deadpool.

Regi Tim Miller
I rollerna Ryan Reynolds
 Morena Baccarin
 TJ Miller 
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.



Drama
När fyra outsiders förutspår det storban-
kerna, medierna och regeringen vägrat 
tro på - världsekonomins kollaps - får de 
en idé de kallar ”The big short”. Det är en 
vågad investering som leder dem till det 
moderna bankväsendets allra mörkaste 
hörn. Där måste de ifrågasätta allt och 
alla.

Filmen är baserad på den sanna histo-
rien och bästsäljande boken av Michael 
Lewis.

Four denizens in the world of high-finan-
ce predict the credit and housing bubble 
collapse of the mid-2000s, and decide to 
take on the big banks for their greed and 
lack of foresight.

Regi   Adam McKay 
I rollerna Brad Pitt
 Christian Bale
 Steve Carellr
Längd 2 timmar och 10 min

Brott/Drama
Marianne är en rockstjärna med röst-
problem som har dragit sig undan till 
en siciliansk paradisvilla tillsammans 
med pojkvännen. Men lugnet störs när 
Mariannes ex, musikproducenten Harry 
dyker upp med en nyupptäckt dotter. 

The vacation of a famous rock star 
and a filmmaker is disrupted by the 
unexpected visit of an old friend and his 
daughter.

Regi Luca Guadagnino 
I rollerna Tilda Swinton
 Ralph Fiennes
 Dakota Johnson 
Längd 2 timmar och 5 min

Drama 
Jonah återvänder hem tre år efter att 
hans mor, en berömd krigsfotograf, om-
kommit i en bilolycka. För första gången 
sedan begravningen tvingas han till-
bringa tid med sin far och yngre bror för 
att gå igenom moderns fotografier inför 
en kommande utställning. Under arbetet 
kommer det fram nya omständigheter 
kring olyckan som ger en annan bild av 
den kvinna som de trodde att de kände 
så väl. Gamla minnen och konflikter 
väcks till liv, men nu i ett annat sken.

The fractious family of a father and his 
two sons confront their different feelings 
and memories of their deceased wife 
and mother, a famed war photographer.

Regi  Joachim Trier
I rollerna Jesse Eisenberg
 Isabelle Huppert
 Gabriel Byrne
Längd 1 timme och 50 min

Dheepan Louder Than Bombs A Bigger SplashThe Big Short

Drama 
Dheepan är en tamilsk frihetskämpe. 
på Sri Lanka när inbördeskriget är på 
väg mott sitt slut och nederlaget närmar 
sig. Dheepan beslutar sig för att fly och 
av en slump får han två främlingar med 
sig, en vuxen kvinna och ett barn. Ingen 
av dem känner varandra och tillsam-
mans ser de ut som en familj vilket kan 
ge vissa fördelar när de anländer till 
Europa för att söka asyl.

Dheepan is a Tamil freedom fighter, 
a Tiger. In Sri Lanka, the Civil War is 
reaching its end, and defeat is near. 
Dheepan decides to flee, taking with 
him two strangers - a woman and a little 
girl - hoping that they will make it easier 
for him to claim asylum in Europe

Regi Jaques Audiard
I rollerna Jesuthasan Antonythasan
 Kalieaswari Srinivasan
 Claudine Vinasithamby
Längd 1 timme och 55 min


