
Tom Hanks spelar advokaten James Donovan som på 60-
talet hamnar mitt i kalla kriget när CIA ger honom i 
uppdrag att förhandla fram frigivningen av en 
tillfångatagen amerikansk pilot. En sann historia i regi av 
Steven Spielberg baserat på ett manus av bröderna Coen 
och i övriga roller ser vi bl.a. Alan Alda (”MASH”) och 
Amy Ryan (”Birdman”). 

presenterar programmet  29/11 2015 - 27/1 2016    Med reservation för eventuella ändringar 

 
 
 
 
 
 
 

Söndag   29/11 
kl. 18.30 
 
 
 

Onsdag         2/12 
kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 85:-        

 
 
 
 

Tid 2.22    från 15år  

SVERIGEPREMIÄR! 
Originalstjärnorna Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark 
Hamill, Anthony Daniels, Peter Mayhew och Kenny 
Baker samlas tillsammans med John Boyega, Daisy 
Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, Andy Serkis, 
Domhnall Gleeson och Max von Sydow. Regisseras av 
J.J. Abrams. Manus av Lawrence Kasdan och Abrams. 
Produceras av Kathleen Kennedy, Abrams och Bryan 
Burk. John Williams står för musiken. 

Onsdag 16/12 3D 
kl. 19.00  
Söndag 20/12 2D 
kl. 18.30  
 
 
 

Bilj: 110:-3D/95:- 2D       
 
 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

Detta är den sanna historien om de beryktade gangstrarna, 
tvillingarna Ronnie och Reggie Kray, och deras uppgång 
och fall i 60-talets London. Tillsammans tar bröderna över 
staden, men samtidigt som deras imperium växer hotas 
deras starka band av maktkamper, galenskap och en 
kvinna. I rollerna: Tom Hardy som tvillingarna Kray samt 
Emily Browning, David Thewlis Duffy, Christopher 
Eccleston och Chazz Palminteri. För Regi står Brian 
Helgeland, Oscarbelönad för “L.A. Confidential”. 

 
 
 
 

Söndag                        6/12 
kl. 18.30 
 
 
 

Onsdag         9/12 
kl. 19.00  

 
 
 

Bilj: 85:-        

 
 
 
 

Tid 2.11    från 15år  

Tsatsiki längtar till sommarlovet då han ska åka till 
Grekland för att bo hos sin pappa Yanis. När Tsatsiki 
anländer till byn är det dock inte riktigt som han mindes 
det. Pensionat och krogar är öde. Det är kris i Grekland 
och i hans älskade by. När pappa berättar de dåliga 
nyheterna att han är tvungen att sälja både hotellet och 
olivlunden blir Tsatsiki upprörd. Tsatsikis mamma har lärt 
honom att aldrig ge upp, han inser att det är upp till 
honom att rädda hotellet… Filmen är textad! 

 
 
 

Söndag   13/12  
 
 
 
 

Söndag   20/12  
 
 
 
 
 

kl. 15.00  
 
 
 
 
 
 

Bilj: 70:-  

 
 
 
 
 
 
 

Tid 1.38        BT  

 
 

          programmet fortsätter på nästa sida  



En berättelse om en flicka som blev kvinna som grundade 
ett affärsimperium och blev familjens matriark. Svek, 
bedrägeri, förräderi, förlorad oskuld och kärlekssår är 
byggstenarna i denna komedi om att styra en familj och ett 
imperium i en värld av krass kommers. Vänner blir 
fiender, fiender vänner, inom och utanför familjen, när Joy 
försöker möta motgångarna genom ett filter av sina egna 
upplevelser och fantasier. Från skaparna av filmen 
”American Hustle”! 
 
 

 
 
 
 

Söndag  3/1  
kl. 18.30  

 

Onsdag 6/1 
kl. 19.00  

 

Bilj: 80:-        

 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

Onsdag   6/1 3D 
Söndag 10/1 3D 
Söndag 17/1 2D 
kl. 15.00  
 
 
 

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

Längd & Censur  
ej klar! 

SVERIGEPREMIÄR! 
Tänk om asteroiden som för alltid förändrade livet på 
jorden i själva verket missade planeten helt och hållet och 
dinosaurerna aldrig dog ut? Denna roliga, hjärtliga och 
originella berättelse visar hur dinosaurierna utvecklats till 
sofistikerade och stoiska varelser medan människorna blev 
kvar på den lite vildare sidan. Filmen följer en ung 
dinosaurie vid namn Arlo, som ger sig ut på ett stort 
äventyr med sin mänskliga vän Pricken.  

SVERIGEPREMIÄR! 
Ove är kvarterets vresige ordningsman som flera år 
tidigare avsattes som ordförande i bostadsrättsföreningen. 
Det ger han blanka fan i och styr med järnhand över 
kvarteret. När höggravida Parvaneh med familj flyttar in i 
radhuset mittemot och backar in i Oves brevlåda blir det 
upptakten till en komisk och hjärtevärmande historia om 
tilltufsade katter, oväntad vänskap och kärlek så stark att 
bara döden ser ut som den enda utvägen. Filmen är textad! 

Fredag       25/12 
kl. 18.30 
 
 

Söndag              27/12 
kl. 15.00 & 18.30 
 
 

Onsdag      30/12 
kl. 19.00  
 

Bilj: 80:-        

Längd & censur  
ej klar! 

 

 

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

 
 
 

                            SVERIGEPREMIÄR!                        
För första gången någonsin kommer de älskade 
karaktärerna Snobben, Karl, Lucy, Linus och Woodstock 
på bio! Charles Schulz serie SNOBBEN är den mest 
populära och inflytelserika serien genom tiderna. Serien 
har lästs av 355 miljoner människor i 75 länder. Alla talar 
svenska! 

 
 
 

Fredag      25/12 
Onsdag          30/12 
 
 
 
 
 
 
 

kl. 15.00  

 
 
 
 
 
 
 

Bilj: 70:-        

 
 
 
 
 
 
 

Tid 1.33    från 7år  

 

 

Vintern 1820 attakeras valskeppet Essex av en enorm val 
med ett närmast mänskligt hämndbegär. Efter den 
ödesdigra attacken tvingas besättningen göra det otänkbara 
för att överleva. Ett storslaget actionäventyr som bygger på 
en sann historia och som inspirerade till boken om Moby-
Dick. En ny storslagen film av regisören Ron Howard! 

 
 
 
 

Söndag  10/1  
kl. 18.30  

 

Onsdag 13/1  
kl. 19.00  

 

Bilj: 85:-        

 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

 

Söndag  17/1  
kl. 18.30  

 

Onsdag 20/1  
kl. 19.00  

 
 

Bilj: 85:-        

 
 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

Therèse Belivet jobbar i ett av Manhattans många varuhus. 
Hon drömmer om ett spännande liv. En dag träffar 
hon  den förföriska och vackra Carol Aird  som är fast i ett 
misslyckat äktenskap. En gnista tänds mellan dem. Ju 
djupare deras relation blir, desto mindre oskyldig blir den. 
Deras vänskap och kärlek visar sig ha ett högt pris. Carol 
är en smärtsamt vacker skildring av kärlek mot alla odds - 
ett kraftfullt drama om en gift kvinna som i 50-talets USA 
riskerar allt när hon inleder en romans med en kvinna.  

 

Söndag  24/1  
kl. 18.30  

 

Onsdag 27/1  
kl. 19.00  

 
 

Bilj: 85:-        

 
 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

I den tidiga feministrörelsen tvingades kvinnor under 
jorden i en farlig katt-och-råtta-lek med en allt mer brutal 
stat. De var arbetande kvinnor som hade sett att den 
fredliga protesten inte uppnådde någonting. De såg en mer 
radikal kamp som den enda vägen till förändring. De var 
villiga att förlora allt i sin kamp för jämlikhet - sina jobb, 
sina hem, sina barn och sina egna liv. Maud var en sådan 
fotsoldat. Berättelsen om hennes kamp för värdighet och 
en röst är både gripande, kraftfull och inspirerande. 


