
Presenterar programmet  21/1 - 4/3 2018    Med reservation för eventuella ändringar 

 
 
 

 
 

Söndag  21/1 

 

klockan 18:30  

Onsdag  24/1 

 

klockan 19:00  
 

Biljettpris: 100 kr 
Tid 2,15 
Åldersgräns saknas   

Följ oss på Facebook för senaste nytt och erbjudanden!  
Sök på: facebook.com/gotenebio 

DARKEST HOUR 
 
En spännande och verklighetsbaserad berättelse som utspelar sig i början av 
Andra världskriget, under Winston Churchills (Oscarnominerade Gary Oldman) 
första tid som premiärminister. Nyss tillträdd ställs Churchill inför ett av hans 
mest avgörande val: att försöka mäkla fred med Nazityskland, eller att stå upp för 
sina ideal och tron på sin nations suveränitet. Medan de till synes ostoppbara 
tyska styrkorna breder ut sig över den europeiska kontinenten, utmanad av en 
oförberedd allmänhet, en skeptisk kung och till och med sitt eget parti, måste 
Winston Churchill ta sig igenom sitt livs mörkaste timme. Detta genom att samla 

Söndag 4/2 
klockan 18:30 
Onsdag 7/2 
klockan 19:00 

 
 

 
 

Biljettpris: 100 kr  

 

Tid: 2,05 Från 11år  

DJUNGELGÄNGET 
 
Tigerpingvinen Maurice och resten av Djungelgänget har de senaste åren sett till 
att frid och fröjd råder i djungeln. Ända tills de en dag råkar på deras farligaste 
motståndare någonsin - koalan Igor. För att hindra Igors onda planer att utplåna 
hela djungeln måste Djungelgänget använda all sin list och sitt mod, men också 
börja jobba ihop med de mystiska "Champions" som funnits i djungeln sedan ur-
minnes tider. 

 
 
 

 

Söndag 21/1 
Söndag 28/1 
klockan 15:00 
 
 
 
 
 
 

Biljettpris: 80 kr        

 
 
 
 

Tid: 1,37  
Åldersgräns saknas  

FIFTY SHADES FREED 
 
Jamie Dornan och Dakota Johnson återvänder som Christian Grey och Anas-
tasia Steele i Fifty Shades Freed, det tredje kapitlet baserat på det världsom-
fattande och bästsäljande "Fifty Shades" -fenomenet. 

 
 
 

 

Söndag  11/2 
Klockan 18:30 

Onsdag  14/2 
klockan  19:00 

 
 
 

Biljettpris: 100 kr        

Längd & åldersgräns saknas 

WIND RIVER 
 
Vi befinner oss i bitande kalla Wyoming, där viltvårdaren Cory Lambert spårar 
vilddjur som river boskap. En dag finner han det frusna liket av en ung kvinna som 
tillhörde traktens urinnevånare. Det visar sig vara Lamberts döda dotters väninna 
Natalie, vilket väcker smärtsamma minnen till liv. För att lösa fallet skickar FBI 
Jane Banner från Las Vegas Banner och Lambert utgör ett högst omaka par i jak-
ten på mördaren. 

 
 
 

Söndag  28/1 
klockan 18:30 

Onsdag 31/8 
klockan 19:00 

 
 
 

Biljettpris: 100 kr        

Tid: 1,48 Från15år  

DOWNSIZING 
 
Downsizing föreställer sig en värld där norska forskare, som en lösning på plane-
tens överbefolkning, uppfinner ett sätt att krympa människor till en dryg decime-
ters längd och därpå föreslår en 200-årig global övergång från stort till smått. I en 
miniatyrvärld räcker pengarna längre, och drömmen om ett bättre liv lockar medel-
klassmannen Paul (Matt Damon) och hans fru Audrey (Kristen Wiig) att ge upp 
sina stressiga liv i Omaha för att istället starta ett nytt miniliv. Ett val som leder till 
många spännande äventyr. Filmen har Rolf Lassgård i en av de större rollerna. 

 

Vänd sida 



 

 

 

 

 

 

Fredag 16/2 
Klockan 18:00 
 
 

 
Biljettpris: 80/150 kr        

Tid 2,12 samt 2,20  
Åldersgräns saknas 

 
 

MAZE RUNNER: THE SCORCH TRAILS och MAZE RUNNER: DEATH CURE 

Dubbelvisning - MAZE RUNNER 2 och 3  - Ungdomspris!  
 

Första filmen startar klockan 18:00.  Mellan filmerna bjuder vi på fika & quiz! 
Pris: (inklusive fika) Ungdomar upp till 18 år: 80 kronor, äldre: 150 kronor.  

 

Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom!  
ALLA är välkomna!  Naturligtvis drogfritt!  

 
 

Söndag 25/2 
Söndag 4/3 
klockan 15:00 

 

 
Biljettpris: 80 kr        
Längd & åldersgräns 
saknas 

PELLE KANIN 
 
Animerade filmen om Beatrix Potters klassiska berättelse om den upproriska ka-
ninen Pelle som försöker smyga sig in i bondens grönsaksodling.  

 
 

Söndag   18/2 
klockan 18:30 

 

Onsdag   21/2 
klockan 19:00 

 

Biljettpris: 100 kr        

 
 

Tid 2,13 & 15 år 

ALL THE MONEY IN THE WORLD  
 
All the money in the world är berättelsen om kidnappningen av den 16-årige John 
Paul Getty III och hans hängivna mamma Gails desperata försök att övertyga 
hans farfar miljardären Paul Getty Sr. att betala lösensumman. När Getty Sr. väg-
rar försöker Gail utöva sitt inflytande på honom samtidigt som hennes sons kid-
nappare blir alltmer oberäkneliga och hänsynslösa. Med sin sons liv i vågskålen 
blir Gail och Gettys rådgivare osannolika allierade i en kamp mot klockan som i 
slutändan avslöjar det sanna värdet av kärleken till pengar.  

BAMSE OCH HÄXANS DOTTER  
 
Krösus Sork finner guld i bävrarnas damm. För att riva dammen och få guldet 
lurar han häxans dotter Lova att trolla bort Bamse. Med Bamse borta är det upp 
till alla barn att hjälpas åt för att stoppa Krösus - men för att göra det måste man 
vara sams. 
 
Extrainsatt sportlovsrepris! 

Onsdag  14/2 

klockan 11:00 

 
Biljettpris: 70 kr        

Tid 1,05 Barntillåten 

 

Du kan givetvis boka dina biljetter på www.gotene.se/bio 

COCO 
 
Miguel är en ung pojke som drömmer om att bli lika bra på gitarr som sin idol Er-
nesto de la Cruz, Mexikos mest berömda musiker. Men Miguels familj har helt för-
bjudit musik i generation efter generation. Miguel trotsar förbudet, och upptäcker 
då ett gammalt släktmysterium vilket leder till att hans familj återförenas på ett 
både extraordinärt och överraskande sätt.  
Filmen visas endast i 2D.  
 
Visas under sportlovet två föreställningar! 

Söndag 4/2 
Söndag 11/2 
Onsdag 14/2 
Fredag 16/2 
Klockan 15:00 
Biljettpris: 80 kr     

Tid 1,45 Från 7 år 

THE POST 
 
I juni 1971 tog New York Times, Washington Post och nationens stora tidningar 
modigt ställning för yttrandefrihet och rapporterade om The Pentagon Papers, 
den massiva mörkläggningen av regeringshemligheter som spände över fyra de-
cennier och fyra amerikanska presidenter. Vid den tiden försökte Washington 
Post's Katherine Graham (Meryl Streep) fortfarande att hitta sin plats som landets 
första kvinnliga tidningsutgivare, och Ben Bradlee (Tom Hanks), tidningens labila 
men drivna redaktör, försökte förbättra den kämpande 

 
 

Söndag 25/2 
Klockan 18:30 
Onsdag 28/2 
klockan 19:00 

 

 
Biljettpris: 100 kr        

Längd & åldersgräns 
saknas 

THE SHAPE OF WATER 
 
Från den mästerlige berättaren Guillermo del Toro (Pan's Labyrint) kommer THE 
SHAPE OF WATER - en annorlunda saga som utspelar sig under kalla kriget i 
USA. Filmen handlar om den ensamma Elisa (Sally Hawkins) som jobbar på ett 
statligt laboratorium. En dag upptäcker hon och hennes kollega Zelda (Octavia 
Spencer) ett hemligstämplat experiment och hennes liv förändras drastiskt.  

 
 

Söndag 4/3 
Klockan 18.30 
 

 
Biljettpris: 100 kr        

 

 

Tid 1,59  
Åldersgräns saknas 


