
presenterar programmet  13/10 - 15/11 2017    Med reservation för eventuella ändringar 

 
 

          programmet fortsätter på nästa sida  

 
 
 

HÖSTLOVSFILM! 
Hugo har stått och stampat på samma ställe i livet sedan 
han förlorat sitt livs stora kärlek Agnes. Med världen på 
sina axlar cyklar han en dag för fort och kör omkull. Hugo 
faller handlöst mot marken, svimmar av, och vaknar upp 
på det mest udda ställe – i en cirkusvagn! Den visar sig 
tillhöra den vänlige och tankspridde cirkusdirektören 
Casall. En ny värld öppnar sig med otaliga karaktärer som 
lever ett liv långt bortom vardagen… Filmen är textad! 

 
 
 
 

Söndag   29/10 
klockan 18.30 
 
 
 

Onsdag     1/11 
klockan 19.00  

 
 
 

Biljettpris: 100kr        

 
 
 
 

Tid: 2.05   från 11år  

Lars Winnerbäck är en av Sveriges största artister sedan 
15 år. Samtidigt är han en av dem som vi vet minst om. 
Nu firar Winnerbäck 20 år som artist, trots att han knappt 
hunnit fylla 40. Denna dokumentär tar oss närmare honom 
än någonsin, samtidigt som den sammanfattar en 
musikaliskt osannolik karriär. Men mest av allt ger den en 
inblick i en extremt komplex människa som med alla sina 
svagheter och karaktärsdrag speglar en hel generations 
känslor. Filmen är textad! 

 
 
 
 

Söndag   15/10 
klockan 18.30 
 
 
 

Onsdag   18/10 
klockan 19.00  

 
 
 

Biljettpris: 100kr        

 
 
 
 

Tid: 1.34       BT  

                               HÖSTLOVSFILM!                                                        
Äntligen kommer filmen med de omåttligt populära 
hästarna till biograferna! En mörk kraft hotar Ponyville 
och Mane 6 tvingas ut på en resa till utkanten av Equestra 
för att rädda sitt älskade hem. Under resans gång träffar de 
på nya vänner och ställs mot farliga prövningar. Svenskt 
tal! 

 
 
 
 

Söndag   29/10 
klockan 15.00 
 
 
 

Onsdag     1/11 
klockan 15.00  

 
 
 

Biljettpris: 80kr        

 
 
 
 

Tid: 1.39   från 7år  

Någon har skickat ett anonymt meddelande till polisen i 
Oslo som får kriminalaren Harry Hole att se likheter 
mellan försvinnandet av en kvinna och äldre ouppklarade 
fall. Kan en seriemördare ha återvänt efter flera års 
tystnad? Tillsammans med sin assistent Katrine Bratt letar 
Harry Hole desperat efter sammanhang och ledtrådar som 
kan ta dem tillräckligt nära mördaren för att hindra honom 
begå flera bestialiska mord. Snömannen är den första av 
Jo Nesbøs romaner om polisen Harry Hole! 

 
 
 

Söndag   22/10 
klockan 18.30 
 
 
 

Onsdag   25/10 
klockan 19.00  

 
 
 

Biljettpris: 100kr        

 
 
 
 

Tid: 1.59   från 15år  

Blade runner 2049 - Fredag 13 oktober klockan 19.00 - 2D - UNGDOMSPRIS! 
Vi bjuder på fika från klockan 18.30! Pris: (fika samt film) Ungdomar 18 år eller yngre: 50 kronor.  
För övriga:110 kronor.  
ALLA är välkomna i samarbete med Götene Kommun - Ungdom och är rikad mot ungdomar.  

 



 
 
 

MER BARNFILM PÅ HÖSTLOVET! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre nya Knattefilmer om Alfons Åberg. Två av dem baserade på böcker – Hur långt når 
Alfons och Alfons och soldatpappan – och den tredje på ett originalmanus, Alfons leker 
Einstein. Alfons är nu en skolpojke och funderar på det mesta. Var börjar och slutar allt? Hur 
mycket av Alfons är egentligen verkligen Alfons? Om man spottar på gatan, är det en bit av 
en själv som ligger där i spottet? 
 
Ballerinan & Uppfinnaren! Felicia är en föräldralös flicka med en passion i livet, att dansa! 
Tillsammans med kamraten Victor, som har planer på att bli en stor uppfinnare, kommer hon 
på en makalös plan för att fly från barnhemmet och ge sig ut på äventyr mot Paris. Men för 
Felicia har äventyret bara börjat. Nu måste hon kämpa som aldrig förr för att visa att hon har 
vad som behövs för att bli prima ballerina. Svenskt tal! 
 
Den stora Nötkuppen 2! Charlie och hans vänner lever ett liv i lyx, hänger i nötbutikens 
källare där det finns överflöd av mat och livet är allmänt härligt. Men när deras älskade butik 
råkar ut för en olycka, så tvingas alla djuren att återvända till parken för att leta rätt på sin 
egen mat. I parken möts de av en otäck syn, en stor byggarbetsplats, den ondskefulle 
borgmästaren håller på röja ner alla träden och bygga en nöjespark… Svenskt tal! 
 
Märta Proppmätt! Guldfisken Märta Proppmätt hamnar ofta i en situation där hennes hunger 
försätter henne i ett dilemma. När akvariet där hon bor får fler invånare blir det svårare för 
Märta att bara äta och bajsa sig igenom tillvaron. Plötsligt är de flera som ska dela på 
resurserna. Filmen rekommenderas  
från 7 år. Svenskt tal! 

 
 

Söndag  12/11 
klockan 15.00  

 

Söndag  19/15 
klockan 15.00  

 

Biljettpris: 80kr        

 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

Paddington har flyttat in hos familjen Brown i London. 
Alla älskar den charmiga lilla björnen som sprider glädje 
och marmelad var han än går. När Paddington letar efter 
den perfekta presenten till sin faster Lucys hundraårsdag 
hittar han en bok i herr Grubers butik. För att ha råd att 
köpa boken måste Paddington ta en rad märkliga jobb. 
Men plötsligt blir boken stulen! Nu är det upp till 
Paddington och familjen Brown att avslöja tjuven… 
Svenskt tal! 

 
 

Söndag   5/11 3D 
klockan 18.30  

 

Onsdag            8/11 2D 
klockan 19.00  

 

Biljettpris: 110kr        

 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

HÖSTLOVSFILM! 
I Marvels ”Thor: Ragnarök” hålls Thor fängslad på andra 
sidan universum utan sin mäktiga hammare. Han för en 
kamp mot tiden för att ta sig tillbaka till Asgård för att 
stoppa Ragnarök.. 
 

Thor 2D - Fredag 3 november klockan 19.00 - UNGDOMSPRIS! 
Vi bjuder på fika från klockan 18.30! Pris: (fika samt film) Ungdomar 18 
år eller yngre: 50 kronor. För övriga:110 kronor. ALLA är välkomna, i 
samarbete med Götene Kommun - Ungdom och är rikad mot undomar. De 
som är 18 år eller yngre betalar ett rabatterat pris. 

                               HÖSTLOVSFILM!                        
Det är sommarlov! Elvira är 12 och ska åka på kollo men 
oroar sig för att inte få några kompisar. Rummet Elvira 
och hennes två rumskamrater Meja och Bea ska flytta in i 
har en vattenskada och de måste byta till rum 213, där 
ingen bott på sextio år. Snart börjar oförklarliga saker 
hända: Saker försvinner, Bea har läskiga mardrömmar och 
ibland vaknar de andra tjejerna av hennes skrik. När Meja 
tar foton på Elvira så ersätts Elvira av ett vitt sken...                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torsdag   2/11 
klockan. 17.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biljettpris: 80kr        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid: 1.21   från 11år  

 

Välkommen till Göta Lejons Dagbio i höst!  
 
 

Här	kan	du	se	ett	urval	av	det	bästa	från	biografrepertoaren,	samt	en	och	annan	gammal	goding.	Dagbion	

anordnas	av	Vuxenskolan,	ABF,	PRO	och	SPF	tillsammans	med	Götene	kommun	och	Biografföreningen	Göta	
Lejon.	Biljetter	bokas	på	hemsidan	eller	på	Medborgarkontoret.	Kassan	öppnar	alla	visningsdagar	kl.	13.30.		

Efter	/ilmen	bjuder	vi	på	kaffe	med	dopp	på	Centrumcaféet.	

La La Land          
 
 

Onsdag den 15 november   klockan. 14.00  2h 08min    80kr  
 
 
 
 
 
 
 
 

Jazzpianisten Sebastian och den aspirerande skådespelerskan Mia blir 
förälskade men ju mer framgångsrika de blir, desto svårare blir det att 
hålla kärleken vid liv. J.K. Simmons återförenas med regissören 
Damien Chazelle efter kritikersuccén Whiplash i jazzmusikalen  
La la land.  

Borg 
 
 

Onsdag den 18 oktober      klockan. 14.00    1h 51min     80kr 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och 
glamour i en tid då allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons 
stora genombrott som skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från 
Södertälje till världseliten, om hans största kamp som utkämpades 
1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe 
och om hur deras rivalitet kom att engagera en hel värld. 

Alfons Åberg 
Onsdag 1/11 
klockan 11.00 
Biljettpris: 50kr        
Tid: 0.41     BT 
 
 
 
 
 

Märta Proppmätt 
Torsdag   2/11 
klockan 11.00 
Biljettpris: 50kr        
Tid: 0.31   från 7år 
 
 
 
 
 

Den stora Nötkuppen 2 
Torsdag   2/11 
klockan 14.00 
Söndag   5/11 
klockan 15.00 
Biljettpris: 80kr        
 
Ballerinan & Uppfinnaren 
Fredag   3/11 
klockan 15.00 
Biljettpris: 80kr        
Tid: 1.29   från 7år 
 
 
 
 
 

 
 

Söndag   12/11 
klockan. 18.30  

 

Onsdag   15/11 
klockan 19.00  

 

Biljettpris: 100kr        

 
 

Längd & Censur  
ej klar! 

En resa till Kroatien med familjen för att fira Ingers 60-
årsdag lät som en bra idé ända tills Inger kom på sin man 
med att vara otrogen. När charterplanet lyfter finns bara en 
olycklig Inger och hennes två vuxna döttrar med på resan, 
ordentliga Malin och struliga Tove. Det tar inte lång tid 
innan systrarnas rivalitet om mamman utvecklar sig till en 
tävling om vem som bäst kan trösta henne. Malin tror att 
massage och stillsamma utflykter är vad Inger behöver, 
medan Tove har en helt annan lösning. Filmen är textad! 


