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OSCARNOMINERAT DRAMA FRÅN

BRÖDERNA COEN.
I Inside Llewyn Davis får vi under en vecka följa en ung folksångare när han
navigerar genom musikscenen i Greenwich Village 1961. Llewyn Davis står
vid ett vägskäl i livet. Med gitarren i släptåg, under den obarmhärtiga vintern i
New York, kämpar han för att slå igenom som musiker mot oöverstigliga
hinder – vissa skapade av honom själv.

• Med Oscar Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake
och John Goodman
• Nominerad till 2 Oscar och 3 Golden Globes
• Vinnare av juryns pris på Cannes Film Festival 2013

Genombrittisk actionkomedi

MED JUDE LAW
“Jude Law turns
in a career best
performance”

“Jude Law grabs his opportunity
to fill the screen with a gloriously
over-the-top character”

– FILM.COM

– DAILY RECORD

Efter att ha tillbringat tolv år bakom galler är Dom nu tillbaka på Londons
gator. Tillsammans med sin gamla kompanjon smider Dom storslagna planer,
men hans hetsiga temperament och rappa käft leder honom in på villovägar.

• I biroller ses Game of Thrones-stjärnan
Emilia Clarke och Richard E. Grant
• Manus och regi av Emmy-vinnaren
Richard Shepard (Girls och The Matador)

POSTER
70 X 100 CM

DALLAS BUYERS CLUB är baserad på den sanna historien om Ron Woodroof,
en homofobisk narkoman som 1985 fick diagnosen HIV och beskedet att han
bara hade trettio dagar kvar att leva. Han vägrar att acceptera sin dödsdom
och börjar smuggla en mer effektiv bromsmedicin som fortfarande inte var
godkänd i USA. Med hjälp av Rayon, en transsexuell AIDS-patient som han
träffat på sjukhuset, skapar han ”Dallas buyers club” för att sprida medicinerna.

• Gripande drama med Matthew McConaughey i
huvudrollen
• Med Jennifer Garner och Jared Leto i bärande biroller
• Från regissören bakom C.R.A.Z.Y.
FAKTARUTA:
1988 bildade Ron Woodroof Dallas Buyers Club – ett register
över hiv-smittade som köpte Woodroofs insmugglade läkemedel. Den amerikanska hälsovårdsmyndigheten FDA såg till en
början mellan fingrarna med verksamheten, men snart var den
så omfattande att de såg sig tvungna att agera

”It’s a compelling tale of the influences that shaped our
most consequential writers of the 20th century”
– EXAMINER

”DeHann and Radcliffe are brilliant
in two very tough roles”
– EXAMINER

“Sex, lies, betrayal and murder set among the gods of the
Beat Generation. That’s Kill Your Darlings, a dark beauty
of a film that gets inside your head and stays there.”
– ROLLING STONE

“A mysterious Beat Generation footnote is
fleshed out with skilled performances”
- VARIETY

Året är 1944 och Allen Ginsberg har just börjat på universitetet. Där lär han
känna William Burroughs och Jack Kerouac, som liksom Allen avskyr samhällets likformighet. De lägger stor vikt vid att tänka annorlunda och att provocera. När en studiekamrat hittas mördad blir gruppen föremål för polisens
utredning, vilket kommer att forma de unga poeternas liv.

• Med Daniel Radcliffe (Harry Potter) i huvudrollen
och med Michael C. Hall (Dexter) i en biroll
• Nominerad till juryns stora pris vid
Sundancefestivalen 2013

MED

CHRISTIAN
WES

BENTLEY
(THE HUNGER GAMES)

SLATER
(TRUE ROMANCE)

STEPHEN

DORFF
(BLADE)

En grupp studenter åker ut till en ranch för att festa. Det går snart upp för
dem att det kan bli deras livs sista fest, när de stöter på en familj som utövar
en blodig övergångsritual som inkluderar mord

• Wes Bentley i huvudrollen (The Hunger Games),
BAFTA-nominerad för American Beauty
• Christian Slater, belönad med en MTV Movie Award
och en Hollywood Film Festival Award
• Från producenten bakom 300 och Immortals
och manusförfattaren bakom Point Break

STANDEE
(65 X 190 CM)
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Resan till Fjäderkungens rike är Sveriges första 3D-producerade film och är
ett storslaget äventyr om den lilla kaninen Johan som åker på en resa till ett
magiskt land. Här möter han den galna arkitekten Bill, den tuffa skepparen,
Fjäderkungen och alla små fjäderprinsarna.

• Ett spännande äventyr för hela familjen
Sveriges första 3D-producerade långfilm
• Tävlade under Berlins filmfestival
• 2D/3D på blu-ray-versionen

POSTER
70 X 100 CM

ETT BLÄNDANDE OCH MEDRYCKANDE DRAMA
OM FAMILJEBAND, LEVNADSÖDEN, LIVSVILLKOR OCH RÄTTVISA
– I SAMMA STIL SOM GONE BABY GONE OCH WINTER’S BONE

”A starkly powerful drama”
– VARIETY

“Extremely violent”
– THE NEW YORKER

“This is tough, unrelenting and uncompromising stuff,
conjuring a doomed atmosphere with honourable parallels
to the 1978 classic The Deer Hunter.”
– HARALD SUN

“A great and bleak look at the often limited paths to
redemption for individuals in the lower class...”
– CINEMA CRAZED

När Russell sitter i fängelse kommer hans lillebror Rodney i dåligt sällskap
bland byns mest hänsynslösa kriminella. När Russel blir frisläppt står han inför valet att resa bort eller att riskera allt för att rädda sin lillebror.

• Christian Bale, Woody Harrelson, Willem Dafoe,
Casey Affleck, Forest Whitaker och Zoë Saldana i
en imponerande rollista
• Från regissören och manusförfattaren bakom
Crazy Heart

DEN ACTIONFYLLDA UPPFÖLJAREN
TILL KRITIKERROSADE THE RAID: REDEMPTION.

”The action sequences go beyond anything anyone else is doing”
– MOVIES.COM

“Only viewers with zero appreciation for the genre
will leave unimpressed”
– TIME OUT NEW YORK

“BONE-CRUNCHING”
– VARIETY

“The Raid 2 will make you feel like
Christmas came nine months early”
– ENTERTAINMENT WEEKLY

++++
EXAMINER.COM

“THRILLING”
– ROLLING STONE

++++
ENTERTAINMENT WEEKLY

“The best action set pieces
in modern cinema”
– FORBES

Efter att ha tagit sig ut från ett hus fullt av gangsters tvingas Rama söka sig
till den undre världen under täckmantel för att skydda sin fru och sin son. Han
möts av ett nät av korruption bland politiker och myndigheter som är större
än han någonsin kunnat föreställa sig.

• Visad på Sundancefestivalen
• Mixed martial arts-mästaren Iko Uwais
spelar huvudrollen
• Uppföljaren till The Raid som blev
utnämnd till årets bästa actionfilm

“BEGÅVAT, SPARSMAKAT SNYGGT
OCH ENGAGERANDE”
“CHARMIG
“FINA INSATSER
HELSINGBORGS DAGBLAD
SMÅSTADSROMANTIK”
I HUVUDROLLERNA”
MOVIEZINE

TT

Och Piccadilly Circus ligger inte i Kumla handlar om 17-årige Mauritz och hans
upplevelser sommaren 1967. Han längtar bort från småstaden Kumla och
hans tankar finns hos Signhild, grannflickan med det kastanjefärgade håret.
Sommaren 1967 är the Summer of Love - men inte enbart kärlekens. Gåtfulla
och skrämmande saker händer på Närkeslätten. Den här sommaren kommer
att förändra Mauritz för all framtid.

• Baserad på Håkan Nessers bästsäljande roman
• Tidstypiska detaljer från 60-talets Sverige
• Ljuv tonårsromantik till tonerna av bl.a Bob Dylan

SOMETIMES, THE BRIGHTEST LIGHT,
COMES FROM THE DARKEST PLACES.

MADMAN. GENIUS.
PLAYBOY. FRIEND.
FOOL. LAWYER.

“It possesses all the right ingredients: an idealistic
young lawyer, a corrupt corporate villain and a
sympathetic victim”
– NEW YOUR TIMES

”Puncture tells a suspenseful story responsibly,
creating food for thought and leaving the audience
both enlightened and entertained”
– NEW YORK OBSERVER

Advokaten Mike Weiss och hans partner Paul Danziger tar sig an ett fall där
en sjuksköterska har stuckit sig på en infekterad kanyl. De uppdagar en konspiration inom läkarkåren och blir snabbt indragna i något som pressar dem
till bristningsgränsen.

• Med Chris Evans i huvudrollen (The Avengers, The Iceman)
• Baserad på verkliga händelser
• Visad på Tribecafestivalen

PSYKOLOGISK THRILLER
INSPIRERAD AV VERKLIGA HÄNDELSER.

LIVE AS ONE. DIE AS ONE.
“A film that gets under the skin and stays there.”
– THE HOLLYWOOD REPORTER

“A bone-chilling genre piece about religious fanaticism
taken to deadly extremes.”
– THE HOLLYWOOD REPORTER

Subtle and masterfully sustained suspense.”
- FEARNET

“Suspenseful, thrilling movie.”
- CRAVEONLINE

Tillsammans med journalisterna Sam och Jake, söker fotografen Patrick upp
en religiös sekt, där han misstänker att hans försvunna syster kan finnas.
När gruppen försöker utröna varför den mäktiga sektledaren, Fader, har tusentals anhängare, så uppdagar de en skrämmande sanning.

• Producerad av Eli Roth (Cabin Fever, Hostel 1+2 och
Grindhouse)
• Manus och regi av Ti West, ett stjärnskott inom
skräckfilm som är känd från V/H/S och House of
the Devil
The Sacrament är inspirerat av det ohyggliga massjälvmordet 1978 som kom att
kallas för Jonestownmassakern. På sektledaren Jim Jones order begick 909 av hans
anhängare självmord med cyanid.

Mörkrets krafter
är i farten

Bianca gläder sig åt att hon snart ska få barn med sin älskade Ian, men kan
inte skaka av sig den krypande känslan av att något inte står rätt till. Bianca
känner sig förföljd av en mystisk flicka som vill döda hennes barn, men Ian
tror henne inte och Bianca tvingas ensam kämpa mot mörkrets krafter.

”DEFINITELY PACKING MORE SURPRISE PUNCHES THAN
YOUR AVERAGE, EVERYDAY THRILLER.”
– HORROR.COM

“PITCH-BLACK COMEDY/THRILLER ABOUT NASTY DOUBLE-CROSSES AND A WHOLE
BUNCH OF UNEXPECTED TWISTS THAT WILL LEAVE YOU BREATHLESS.”
– AMAZON.COM

Bankrånaren Dale har gjort sitt livs kupp. Hans fru Lorna försöker pressa ur
honom var han har gömt bytet, men råkar döda honom och måste göra sig av
med liket innan den nyfikna sheriffen kommer och snokar.

• Gina Gershon (Bound) och Kelli Giddish (Special
Victims Unit) spelar de handlingskraftiga hemmafruarna
• Val Kilmer och Ray Liotta spelar den olyckliga
maken och sheriffen

“EN FANTASTISK HISTORIA OM KÄRLEK, MOD OCH MÄNSKLIGHET”
SKY MOVIES

++++

“EN AV COLIN FIRTHS BÄSTA
ROLLPRESTATIONER”
THE INDEPENDENT

++++

“OTROLIGT
SKÅDESPELERI”
DAILY EXPRESS

+++++

“KRAFTFULL”
MANCHESTER EVENING NEWS

++++

“EN STARK BERÄTTELSE OM
ÖVERLEVNAD”
MSN MOVIES

++++ ++++ ++++
++++
THE GUARDIAN

DAILY MAIL

SKY MOVIES

DAILY STAR

++++

“EN FANTASTISK
FILM”
AT THE MOVIES

Filmen bygger på boken som den engelska pressen beskrev som

”LÄNGTANSFULLT ROMANTISK,
HISTORISKT BETYDELSEFULL,
CHOCKERANDE, FÖRFÄRANDE OCH ÄNDÅ
SÅ OERHÖRT UPPLYFTANDE”.

MINNEN AV ETT KRIG

– EN BERÄTTELSE OM HAT OCH FÖRLÅTELSE
The Railway Man bygger på Eric Lomax upplevelser som krigsfånge
i ett japanskt arbetsläger under andra världskriget.
1943 blir britten Eric Lomax tillfångatagen av japansk militär och tvingas arbeta på den ökända järnvägen mellan Burma och Siam. När han två år senare
släpps fri, har japanernas tortyr fyllt honom med ett hat så starkt att inte ens
hans fru kan blidka det.

• Stellan Skarsgård, Colin Firth och Nicole Kidman i
ett hyllat drama
• Baserad på den bästsäljande självbiografin av
Eric Lomax

”INCREDIBLY GORY”
– CINEMA CRAZED

“IT’S TRULY SLEAZY”
– BADASS DIGEST

“A CLASSIC, GRINDHOUSE
EXPLOITATION FILM”
– SCREENCRUSH

“MOVES REALLY QUICK,
OFFERS A GENEROUS
AMOUNT OF SHOCKS,
AND DISPLAYS A DARK
SENSE OF HUMOR.”
- FEATNET

Dagtid är Abby sjuksköterska och hängiven sitt kall att ge sina patienter
bästa möjliga vård. Nattetid utnyttjar hon sin sexuella dragningskraft till att
locka in män i sin dödsfälla.
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-SVD

”Efter att ha sett första avsnittet, är recensent
Johan Croneman ruskigt imponerad”
-DAGENS NYHETER

PERNILLA AUGUST ÄR HUVUDREGISSÖR
AV SERIEN!
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Den danska serien Arvingarna handlar om fyra syskon som försöker få ordning på sina liv efter att deras mamma dött.

• Succé på SVT! Första avsnittet sågs av över 900.000!
• Pernilla August är huvudregissör av serien.
(Har tidigare regisserat bl.a. Svinalängorna)

