
SVERIGEPREMIÄR! 
I en framtid och i ett universum där människosläktet 
befinner sig i botten av näringskedjan beordrar 
universums drottning att Jupiter Jones, en ung 
människokvinna, ska avrättas. Jupiters blotta existens 
hotar drottningens suveräna styre och måste undanröjas. 
Mördarna hinner dock inte före den genetiskt modifierade 
soldaten Caine, som letar upp kvinnan vars genetiska 
signatur kan förändra balansen i universum. 

presenterar programmet  6/2 - 18/3 2015    Med reservation för eventuella ändringar 

 
 
 

Fredag      6/2 3D 
kl. 19.00  

 
 
 

Söndag                      8/2 2D 
kl. 18.30  
 
 
 
 
 
 

Bilj: 95:- 3D/85:- 2D        
 
 
 
 
 
 
 

Tid 2.07    

 
 

          programmet fortsätter på nästa sida  

                            SPORTLOVSFILM!                
Förbered dig på den galnaste natten hittills när allas vår 
favoritnattvakt Larry beger sig ut i världen med sina udda 
vänner från New York. Den här gången träffar de en 
massa historiska personer från The British Museum i 
London och tillsammans ger de sig ut på en äventyrlig 
jakt för att rädda magin som ger dem liv på natten. Filmen 
visas både textad med engelsk tal och dubbad till svenska! 

 
 

SVERIGEPREMIÄR! 
Litteraturstudenten Anastasia går med på att intervjua 
miljardären Christian Grey för att göra rumskompisen en 
tjänst. Intervjuoffret visar sig vara en man som är både 
vacker och intelligent, och en aning överlägsen. Den naiva 
Ana och den reserverade Christian dras ohjälpligt till 
varandra. Hon kan inte motstå honom och han vill ha 
henne, på sina egna villkor. Plötsligt upptäcker Ana sidor 
hon inte visste hon hade. Se baksidan för visning 12/2! 

 
 

Fredag       13/2  
Söndag   15/2 
kl. 18.30 
Onsdag   18/2 
kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 80:-        

 

Tid 2.05    från 15år  

 

Onsdag   11/2 
kl. 19.00 (text)  
 
 
 
 
 
 

Fredag    13/2  

 

kl. 15.00 (dubb)  

 
 
 

Bilj: 70:-        
 
 
 
 

Tid 1.39    från 7år  

                                                                                                                                                                                                                                                           SPORTLOVSFILM! 
Hiro är inte som andra barn, han är ett geni. Han hoppar 
över årskurs efter årskurs i skolan. Till slut hamnar han i 
samma klass som sin storebror Tadashi. Bröderna bor hos 
sin moster Cass i staden San Fransokyo. Hiro och Tadashi 
är bästa vänner och älskar både att bygga uppfinningar i 
garaget. Här börjar vår historia  - brödernas bestämmer sig 
för att vinna Hiro ska vinna ett stipendium till 
universitetet i en tävling... Svenskt tal! 

 
 
 

Söndag                              8/2 3D 
kl. 15.00 
 
 
 
 
 

Onsdag  11/2 2D 
kl. 15.00 
 
 
 
 
 

Bilj: 95:- 3D/70:- 2D        
 
 
 
 
 

Tid 1.48   från 7år  

 

Paddington kommer till London från Perus djungel för att 
skaffa sig ett nytt hem och söka efter den upptäckts-
resande som var nära vän med hans släktingar för länge 
sedan. När han kommer fram upptäcker han att stadslivet 
inte alls är som han tänkt sig. Var ska han börja leta? 
Ensam och vilsen sätter han sig på Paddington Station där 
familjen Brown hittar honom med en handskriven lapp 
runt halsen med texten  ”Var snäll och ta hand om den här 
björnen” . Vinterns stora familjefilm! Svenskt tal! 

Onsdag   11/2 
kl. 12.30 
 
 

Söndag      22/2  
Söndag        1/3 
kl. 15.00  

 
 
 

Bilj: 70:-        
 

Tid 1.35       BT  

 



En natt när månen färgas blodröd, befinner sig sex unga 
flickor i en övergiven folkpark, dragna dit av en mystisk 
kraft. Där avslöjas en gammal profetia. De är ”De 
utvalda”, en grupp häxor - utsedda att rädda världen. 
Plötsligt är tiden i gymnasiet på liv och död - bokstavligt 
talat. De måste lära sig samarbeta trots sina olikheter, och 
kontrollera de magiska krafter som vaknat till liv inom 
dem. Filmen skildrar en parallell värld i vilken drömmar 
möter farliga krafter. Bygger på boken med samma namn! 

 
 
 
 
 
 

Söndag   1/3 
 

kl. 18.30 
Onsdag   4/3 
 

kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 85:-       
 
 
 
 
 

Tid 2.24   från 11år 

SVERIGEPREMIÄR! 
Detta är en efterlängtad uppföljare till den färgsprakande 
succén “Hotell Marigold”. Hela det sprudlande gänget är 
kvar på hotellet och får välkommet sällskap av den heta 
amerikanske hotellgästen Guy som spelas av Richard Gere. 
Nu drömmer ägaren Sonny om att expandera samtidigt som 
han planerar sitt stundande bröllop vilket leder till en del 
inte helt genomtänkta beslut. I den stjärnspäckade rollistan 
hittar vi Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith mfl. 

Fredag      13/3 
Söndag   15/3 
kl. 18.30 
Onsdag   18/3 
kl. 19.00  
 

Bilj: 80:-       
 

Längd & censur  

Söndag                8/3 3D 
 

kl. 18.30 
Onsdag  11/3 2D 
 

kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 95:-3D/85:-2D       
 
 
 

Längd & censur  
ej klar! 

I en svunnen tid sveper en obeskrivlig ondska över världen 
som sätter igång kriget mellan de övernaturliga och 
människorna. Väktaren är en soldat som för flera 
århundraden sedan fängslade den onda och mäktiga häxan 
Mor Malkin. Mor Malkin har nu rymt och gör sig redo att 
hämnas genom att släppa lös sin fruktansvärda vrede över 
världen. Endast Väktaren står i hennes väg, han har till 
nästa fullmåne på sig att träna upp sin lärling, Tom Ward. 
Bygger på fantasyböckerna ”Väktarens lärling”! 

 
 
 
 

Söndag                           8/3  
Söndag   15/3 
 
 
 
 

kl. 15.00  

 
 
 
 
 
 

Bilj: 70:-        
 
 
 
 
 

Längd & censur  
ej klar! 

En dag ställer fåret Shaun till det ordentligt. Hans 
rackartyg gör så att bonden blir inlåst i en husvagn. Det 
vill sig inte bättre än att den plötsligt rullar iväg ända till 
den stora staden. Shaun, Bitzer och flocken bestämmer sig 
för att lämna gården och försöka rädda honom. Det blir 
början på ett stort och spännande äventyr med massor av 
tokiga påhitt på vägen. Svenskt tal! 

 
 
 
 
 

Söndag   22/2 
 

kl. 18.30 
Onsdag   25/2 
 

kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 85:-       
 
 
 
 
 

Tid 2.13   från 15år 

U.S. Navy SEAL-soldaten Chris Kyle är USA:s mest 
kända krypskytt genom tiderna. Han åkte till Irak med ett 
enda uppdrag – att skydda sina vapenbröder. Hans 
pricksäkerhet räddade ett otal antal liv. Han gick under 
smeknamnet ”Legenden”. Trots faran och att det tärde 
enormt på hans familj åkte han tillbaka till Irak fyra 
gånger. Chris gjorde det för att leva upp till mottot ”ingen 
soldat lämnas kvar”. När han till slut kom hem förstod han 
att det egentligen var kriget han inte kunde lämna. 

 
 

Årets första  
ungdomsföreställning! 

 

 
 

ALLA är välkomna! De som är 18 år eller yngre 
betalar ett rabatterat pris.  

 
 
 

Vi bjuder på fika samt har tävling för de som vill. 
Filmerna startar på utsatt tid. 

Mer information om filmerna och bokning hittar du 
på www.gotene.se/bio 

 
 
 
 
 
 

Fredag 27 februari 
Cirkeln 

Fika från 18.00, filmstart 19.00 

Pris: Ungdomar 18 år eller yngre:  
50 kronor , övriga: 70 kronor 

 
 

Arrangörer:  

Götene Kommunbibliotek,  
Fritid-ungdom och Bio Göta Lejon   

 

Du vet väl att du nu kan boka dina platser på hemsidan, www.gotene.se/bio 

Trevlig folk          
 
 
 
 

Onsdag den 25 februari     kl. 14.00     1h 32min    70:-     15år 
Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis anmält sig till 
bandy-VM. De unga spelarna bor dock inte i Somalia. De bor i 
Borlänge. Och ingen av dem har någonsin stått på ett par skridskor. 
VM i Sibirien börjar om sex månader. Någon tycks ha tänkt väldigt 
långt utanför boxen. En ny svansk ”feel-good dokumentär”! 

 
 

Välkommen till Göta Lejons Dagbio i vår!  
 
 

Här kan Du se ett urval av det bästa från biografrepertoaren, samt en och annan 
gammal goding. Programmet sätts i samarbete med Götenes 

Pensionärsorganisationer PRO, SPF, ABF och Vuxenskolan. Biljetter bokas på 
hemsidan eller på  medborgarkontoret. Kassan öppnar alla visningsdagar  

kl. 13.30. Efter filmen bjuder vi på kaffe med dopp på Centrumcaféet.  

 

Läs mer om filmen och se trailers på www.gotene.se/dagbio 

Tusen bitar - en film om Björn Afzelius         
 
 
 
 

Onsdag den 25 mars              kl. 14.00     1h 34min    70:-     11år 
Filmarna Magnus Gertten och Stefan Berg har haft tillgång till ett 
ymnigt arkivmaterial och satt samman ett unikt porträtt som visar nya 
sidor hos en lika motsägelsefull som folkkär artist. 

LADIES NIGHT! 
Exklusiv förhandsvisning av Fifty shades of Grey! 
 
  

Ta med dina tjejkompisar och se årets pirrfilm! 
Innan filmen kommer vi att bjuda på bland annat 

alkoholfritt bubbel och annat tilltugg samt ha                                                                               
 tävling. För mer info se hemsidan! 

                                                                                                                                 

                                                                         
Välkomna torsdag den 12 februari, klockan 18.00! 

(filmstart 19.00) Pris: 120:- 


