
 
 
 
 

På Nick och Amy Dunnes femte bröllopsdag anmäler Nick 
sin fru saknad. Polisens utredning och en massiv 
mediacirkus drar igång och Nicks bild av ett lyckligt 
äktenskap blir allt mindre trovärdig. Det dröjer inte länge 
innan hans lögner och underliga beteende får alla att ställa 
sig den obehagliga frågan: har Nick Dunne mördat sin fru? 
Gone Girl är en thriller i regi av David Fincher baserad på 
Gillian Flynns roman med samma namn!

 
 
 
 

Söndag        19/10 
kl. 18.30      
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag        22/10 
kl. 19.00  
 
 
 
 
 
 
 

Bilj: 75:-       

 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 1.41        BT  

presenterar programmet  19/10 - 26/11 2014    Med reservation för eventuella ändringar 

Torsdag 30 oktober 
14.00 Blixten & det magiska huset 2D 
Gör dig redo för ett glatt, fartfyllt och galet 
familjeäventyr om en förtrollad plats och magin 
med äkta vänskap! Den övergivna katten 
Blixten söker skydd i ett gammalt kråkslott där 
en trollkarl bor tillsammans med sina husdjur... 
Tid 1.25min 55:-  BT 
 
16.30 Lasse-Maja skuggor över Valleby 
Sensommaren har kommit till Valleby, men allt 
överskuggas av dåliga nyheter. Den lilla byns 
polisstation hotas av nedläggning, något som 
varken Lasse och Maja, eller polismästaren vill. 
Tid 1.16min 55:- BT 
 
19.00 Sin City 2  
Den spännande uppföljaren till den episka 
filmen ”Sin City” som kom för några år sedan. 
Tid 1.42min 55:- 15år  

FILMFROSSA PÅ HÖSTLOVET!  
 
 
 
 

Passa på att gå på bio på lovet. Bioprogrammet är laddat med 
massor av bra filmer. Roliga, läskiga, spännande, sorgliga, 
överraskande, söta. Lämna höstrusket och sjunk ner i en skön 
biofåtölj och se en film där den är som bäst, det vill säga på 
biografen! Vi har även extra bra priser på filmerna, även i år. 

 
 
 
 

Välkomna! 

 
 
 

Boka biljetter på medborgarkontoret,  
telefon 0511-38 60 01 

Fredag 31 oktober 
14.00 Småkryp - långfilmen 
Några snälla svartmyror finner en ovärderlig 
skatt efter att ett picnic-par lämnat skogen... 
Tid 1.29min 55:-  BT 
 
16.30 Pojken med guldbyxorna 
Sommarlovet har just börjat och Mats är en helt 
vanlig kille, precis som alla andra. Men när han 
hittar ett par byxor som visar sig innehålla 
obegränsat mycket pengar förändras allt! 
Tid 1.38min 65:- 11år 
 
19.00 If i stay 
17-åriga Mia har allt man kan önska sig: en 
kärleksfull familj, en pojkvän och en ljus 
framtid full av musik. Men en bilutflykt en 
snöig dag förändras allt... 
Tid 1.46min 65:- 11år  

Lördag 1 november 
14.00 Pettson & Findus, roligheter 
Pettson bor i ett litet rött hus och tillbringar 
dagarna med att hugga ved, uppfinna saker och 
ting, fiska och mata sina kycklingar. Egentligen 
har han allt han behöver, men ibland kan Pettson 
ändå känna sig lite ensam. Därför blir lyckan stor 
när hans snälla granne Beda hälsar på med en 
present – en liten katt, som får namnet Findus.  
Tid 1.26min 55:- BT 
 
16.00 Krakel spektakel 
Krakel Spektakel, ett lekfullt och annorlunda 
äventyr med mycket sång och musik om Annabell 
Olsson, på spaning efter trollkarlen som 
förvandlade sig till ett glas lemonad och drack 
upp sig själv.  
Tid 1.14min 55:-  BT 

30/10 - 1/11    2014 

 
 

Söndag        26/10 
kl. 18.30      
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag        29/10 
kl. 19.00  
 
 
 
 
 
 
 

Bilj: 85:-       

 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 2.29   från 15år  

 
 

En film om Björn Afzelius. ”Elvis Presley fick mig att 
börja sjunga, The Beatles att spela gitarr, Bob Dylan att 
bry mig om lyriken i rockmusik och Mikael Wiehe att 
skriva egna sånger ”Björn Afzelius. 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. 
 



Snorkfröken och Muminpappan drömmer om champagne 
och soliga terrasser på Rivieran. Muminfamiljen 
bestämmer sig för att ta sig ut med segelbåten i 
månskenet. Familjen hamnar mitt i en häftig storm och 
vaknar följande morgon på en öde ö – med Rivieran inom 
synhåll. Mumin lovar att ta Snorkfröken till Rivieran. 

Söndag        16/11 
kl. 15.00      
 
 
 
 
 
 
 
 

Söndag        23/11 
kl. 15.00  
 
 
 
 
 
 
 

Bilj: 65:-       

 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 1.21       BT  

 

Fredag            7/11 
kl. 19.00 
 
 
 

Söndag        9/11 
kl. 18.30      

 
 
 

Onsdag            12/11 
kl. 19.00  
 

Bilj: 90:-       

Tid 2.49     

 
 
 
 

Claude och Marie Verneuil, ett traditionellt och katolskt 
överklasspar, har fyra döttrar. Även om de alltid försöker 
visa att de är fördomsfria, är de lite besvärade av att deras 
första dotter gift sig med en muslim, deras andra med en 
judisk man och deras tredje med en kines. Nu har de höga 
förhoppningar att yngsta dottern gifter sig med någon från 
deras kyrka. Det går sådär… En hysteriskt rolig ny fransk 
film, missa den inte! 
 

Onsdag                5/11 
kl. 19.00 
 
 
 

Söndag        16/11 
kl. 18.30      

 
 
 

Onsdag        19/11 
kl. 19.00  
 

Bilj: 75:-       

Tid 1.37    från 15år  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 år efter den galna roadtrippen till Aspen har Harry 
upptäckt att han har en fullvuxen dotter. Han beger han sig 
ut tillsammans med sin trogne vän Lloyd på ännu ett 
äventyr för att hitta sitt förlorade barn. Resan går dock inte 
riktigt som planerat. Detta är höstens stora komedi, så 
missa inte att se den hos oss på Göta Lejon! 

Söndag          23/11 
kl. 18.30      
 
 
 
 
 
 
 
 

Onsdag        26/11 
kl. 19.00  
 
 
 
 
 
 
 

Bilj: 75:-       

 
 
 
 
 
 
 
 

Tid 1.49    från 7år  

Mig äger ingen          
 
 
 
 

Onsdag den 29 oktober     kl. 14.00     1h 49min    70:-     11år 
En gripande, varm och humoristisk berättelse om 5-åriga Lisas 
villkorslösa kärlek till sin alkoholiserade pappa. En skildring av 
Sverige på 70-talet och arbetarklassens bleknande ideal. 

 
 

Välkommen till Göta Lejons Dagbio i höst!  
 
 

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 
medborgar-kontoret. 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 

Hallonbåtsflyktingen          
 
 
 
 

Onsdag den 19 november  kl. 14.00     1h 34min    70:-     11år 
Mikko Virtanen hatar allt som är finskt. Han har sedan barnsben 
velat lämna den stora tystnaden, risbastun, knivslagsmålen och 
”kosken” för ett svenssonliv, i Sverige... 

 

Kasinofeber med Galenskaparna & after shave 
Revy på vita duken i Götene! 

 
 
 
 
 

Humor med hjärta och hjärna i spektakulär föreställning som togs emot 
med stående ovationer från både publik och 
press. Ett sjukhus förvandlas till kasino och 
sex människors öden vävs in i varandras. Är 
det dröm eller verklighet? Är det roligt eller 
oroligt? Kasinofeber är en föreställning om 
sex människor. Deras öden vävs in i 
varandras och så småningom vet man 
varken ut eller in. Är det dröm eller 
verklighet?  
 
 
 
 

Regi: Claes Eriksson 
I rollerna:  Anders Eriksson, Claes 
Eriksson, Kerstin Granlund, Knut Angred, 
Jan Rippe, Per Fritzell 
 
 
 
 
 

Söndag 19 oktober, klockan 15.00 
 

Läs mer om pjäserna på www.gotene.se/bio  

 

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

Fredag 17 oktober 
The Mazrunner kl. 18.00 

 

Pris: (fika samt film) Ungdomar 18 år eller 
yngre: 50 kronor , övriga: 70 kronor  

Vi börjar med mingel och fika! 

 
 

Höstens ungdomsföreställningar!  
 

 

 
 

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 

 
 
 
 
 
 

Naturligtvis drogfritt!  

Ett samarbete mellan: 

Människans begränsningar i tid och rum försvinner efter 
upptäckten av ett maskhål i universum, vilket möjliggör 
resor till andra stjärnsystem. Christopher Nolan har skrivit 
och regisserat en ny berättelse där vi ser bland andra 
Matthew McConaughey, Anne Hathaway och Casey 
Affleck i huvudrollerna. För fotot svarar Hoyte van 
Hoytema (Call Girl, Låt den rätte komma in). 

Fredag 21 november 
Dubbelvisning The Hunger Games kl. 17.30 

Pris: (för hela kvällen) Ungdomar 18 år eller 
yngre: 60 kronor , övriga: 110 kronor 

 
 

Mellan filmerna bjuder vi på fika & quiz!  


