
presenterar programmet  17/10 - 16/11 2016     Med reservation för eventuella ändringar

programmet fortsätter på nästa sida 

       

Inferno - Filmatiseringen av Dan Browns senaste bok om 
Robert Langdon. Denna gång har Langdon snubblat över ett 
spår som kan leda honom till självaste Dante. När Langdon
vaknar upp på ett italienskt sjukhus med minnesförlust måste 
han slå sig samman med en läkaren som förhoppningsvis kan 
hjälpa honom få minnet åter. Tillsammans, och i tät kamp mot 
klockan, beger de sig över Europa för att försöka stoppa en 
galning från att släppa lös ett virus som skulle kunna utplåna 
hälften av världens befolkning.          Genre: Thriller.

       

Söndag      16/10
kl. 18.30
Onsdag      19/10
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 85 kr
Tid 2.10 Från 15 år

      

Torsdag 3 november
kl 11.00 - Siv sover vilse

Biljettpris: 50 kronor. 
Längd: 1 timme 19 minuter.

Barntillåten

kl 16.30 - Husdjurens hemliga liv
Biljettpris: 50 kronor. 

Längd: 1 timme 43 minuter.
Tillåten från 7 år.

kl 19.00 - Kubo och de två 
strängarna

Biljettpris:  70 kronor. 
Längd: 1 timme 47 minuter.

Tillåten från 7 år.

Fredag 4 november
kl 14.00 - Trolls 3D

Biljettpris: 95 kronor. 
Längd: 1 timme 32 minuter.

Åldersgräns ej satt.

kl 18.00 - Miss Peregrines 
hem för besynnerliga barn

Biljettpris: 50 kronor. 
 Längd: 2 timmar 6 minuter.

Tillåten från 11 år.

kl 21.00 - Doctor Strange 3D
Biljettpris:  75 kronor. 

Längd: 1 timme 59 minuter.
Åldersgräns ej satt.

Lördag 5 november
kl 11.00 - Knattebio

Var inte rädd långa farbrorn
Biljettpris: 50 kronor. 

Längd: 43 minuter.
Barntillåten.

kl 14.00 - Upp i de blå
Biljettpris: 70 kronor. 

Längd: 1 timme 21 minuter
Barntillåten.
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Tekniska uppgifter

Distributör Disney (Sweden) AB
Biopremiär  28 oktober
Längd 3783 meter
Speltid ca 1 tim 35 min
Format VD
Ljud SDDS, Dolby Digital, DTS
Censur Från 11 år
Filmnummer 16 033

Annonsformat
106x178, 70x110, 70x65, 34x65, 70x20, 25x30
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Passa på att gå på bio på lovet. Bioprogrammet är laddat med massor av bra �lmer för hela 
familjen! Roliga, läskiga, spännande, sorgliga, överraskande, söta. Lämna höstrusket och 
sjunk ner i en skön biofåtölj och se en �lm där den är som bäst, det vill säga på bion! 
Se mer information om �lmerna på www.gotene.se/bio!

Utställning på bion: David Bowie is
Den nyligen bortgångne musiklegenden hyllas med en visning av den stora utställningen om 

hans liv och karriär på Victoria och Albert museum i London. Biobesökaren vägleds av 
utställningens kuratorer bland viktiga föremål, låttexter, kläder och mycket annat.

Söndag 23 oktober klockan 15.00. 
Biljetter: 120 kronor (ungdomar upp till 26 år 90 kronor).

Storkarna levererar bebisar… eller de brukade göra det i alla 
fall. Nu levererar de paket åt ett globalt internetföretag. Junior 
som är företagets bästa stork är på väg att bli befordrad men 
råkar av misstag sätta igång maskinen som producerar 
människobarn. En oemotståndligt men inte godkänd flicka blir
resultatet. För att chefen inte ska upptäcka missödet ger sig 
Junior och Tulip ut på en bebisleverans. Deras äventyr kan 
göra mer än en familj hel och även återställa Storkarnas 
verkliga uppdrag på jorden.     Genre: Animerat, barn, familj.

       

Söndag      16/10
kl. 15.00
  
 

Biljettpris: 70 kr
Tid 1.45  Från 7 år

Alla talar svenska!



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

       

       

Doctor Strange - 2D
Benedict Cumberbatch har huvudrollen som Doctor Strange i
Marvels storfilm med samma namn. Stephen Vincent Strange  
är en briljant men arrogant kirurg. Då hans karriär slås i 
spillror tar hans liv en ny riktning – att försvara världen mot 
ondska. 

                 Genre: Action, fantasy, äventyr.

       

Onsdag        9/11
kl. 19.00            

Biljettpris: 85 kr/3D
Tid 1.59 

Skaparna bakom ”Shrek” ger oss nu Dreamworks Trolls. Vi 
får kliva in i en färgsprakande, fascinerande värld bebodd av 
de överdrivet optimistiska Trolls, som ständigt har en sång på 
sina läppar och dans i sina fötter, samt de komiskt 
pessimistiska Bergerna, som bara är nöjda när de har magen
full av Trolls. Poppy, det gladaste trollet någonsin, och det 
försiktiga och griniga trollet Kvist ger sig ut på en resa för att
rädda hennes vänner då Trollbyn blivit invaderad av Bergens.  
              Genre: Animerat, familj, äventyr.

       

Söndag       13/11
kl. 15.00         2D
  
 

Biljettpris: 70 kr/2D
Tid 1.32 

       

       

Visas även på 
Filmfrossan i 3D!

Året är 1973 och 22-årige Svante jobbar i skivaffär. Svante 
lider av ett hjärtfel och får beskedet att han bara har några 
dagar kvar att leva. Mitt i bedrövelsen öppnar sig plötsligt en 
oväntad möjlighet att resa till år 2016. I 2016 träffar han Elsa
och tillsammans kommer de på ett sätt att få Svantes trasiga 
hjärta lagat. För att lyckas måste de resa tillbaka till 70-talet 
och skaffa fram pengar. Ska de hinna rädda Svante innan 
tiden kommer ikapp honom? 
               Genre: Drama, komedi.

Söndag       13/11
kl. 18.30
Onsdag       16/11
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 85 kr
Tid 1.38 Barntillåten

Visas även på 
Filmfrossan i 3D!
Alla talar svenska!

Filmfrossa på höstlovet, se förstasidan!
Välkommen till dagbio!
Västsverige, sommaren 1995. En våg av 
nynazistiska våldsdåd sveper över landet. Filmen 
är den sanna historien om en 14-årig kille från det lilla
samhället Kode i Kungälv. John försöker vinna tillbaka sina 
vänner efter en despyt i skolan med en mobbare som går med i 
ett våldsamt gäng med nynazister. För sina heroiska insatser
blev John Hron ett välkänt namn och han har haft en stor
inverkan på Sverige än i dag.             Genre: Drama.

       

Onsdag        9/11
kl. 14.00  
 
Svensk text!

Biljettpris: 
70 kr inklusive fika!
Tid 1.57  Från 15 år
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Distributör Disney (Sweden) AB
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Speltid ca 1 tim 35 min
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Filmen är baserad på den artonde boken i Lee Childs populära 
bokserie. Susan Turner har tagit över Jacks gamla 
utredningsenhet. När hon plötsligt arresteras för landsförräderi 
måste Reacher, övertygad om hennes oskuld, frita henne från 
arresten. Snart inser han att gripandet bara är en liten del av en 
större konspiration, som det är upp till honom att avslöja innan 
den kostar dem båda livet. På flykt undan lagen upptäcker 
Reacher en hemlighet från sitt förflutna, vilken kan komma att
förändra hans liv för alltid.              Genre: Action.

Söndag       23/10
kl. 18.30
Onsdag       26/10
kl. 19.00  

 

Biljettpris: 85 kr
Tid 1.45  Från 7 år

Morran och Tobias - En skänk från ovan.
Efter en incident med en luftballongsbrännare råkar Morran 
och hennes son Tobias bränna ned sitt hus. Med en utbränd 
husvagn på släp fylld med sotigt bohag går flytten till det nya 
hem som de tilldelats av kommunen. Samtidigt som Morran  
ser chansen att ge dem en möjlighet att starta om på nytt.
Tobias har mängder av kreativa idéer om hur han ska förbättra 
huset - med allt från högtryckstvätt till kulspruta. Men det är 
något med det nya hemmet som känns bekant. Genre: Komedi.

       

Söndag      30/10
kl. 18.30
Onsdag        2/11
kl. 19.00  
 

I många år har den gamle träsnidaren Mr Chameleon 
underhållit traktens barn med sina historier om den farliga 
draken som bor långt in i den djupa skogen. För hans dotter 
Grace är dessa berättelser inte mer än överdrivna historier, tills 
hon möter Peter. Peter påstår sig leva i skogen tillsammans 
med en enorm, grön drake vid namn Elliott och hans 
beskriving av draken verkar förvånansvärt lik draken i hennes 
fars historer. Grace bestämmer sig för att undersöka Peter och
hans historia!              Genre: Familj, äventyr.

       

Söndag      30/10
kl. 15.00

 

Biljettpris: 70 kr
Tid 1.43  Från 7 år

Biljettpris: 85 kr

Alla talar svenska!




