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SVERIGEPREMIÄR! 
Hitta Doris - Visas med svenskt och engelskt tal!
Det har gått ungefär ett år sedan Nemos äventyr och glömska
Doris lever ett härligt liv vid revet tillsammans med Nemo 
och Marvin. Plötsligt en dag minns Doris att hon har en
familj, som kanske letar efter henne. Tillsammans beger sig 
trion ut på ett äventyr över havet mot Kalifornien och det 
berömda Marinlivsinstitutet med dess stora akvarium. 
För att hitta sina föräldrar tar Doris hjälp av akvariets 
spektakulära innevånare.

Genre: Animerat, familj, komedi.

Fredag   26/8   3D
kl. 18.30 Svenskt tal!
Söndag  28/8   2D
kl. 15.00 Svenskt tal!
Söndag   28/8  3D
kl. 18.30 Engelskt tal!
Söndag   4/9    2D
kl. 15.00 Svenskt tal!
Biljettpris: 95 kr/3D
      70 kr/2D
Tid 1.43     Från 7 år

Absolutely Fabulous: The Movie 
De hysteriska favoriterna Edina och Patsy är tillbaka och 
precis som i TV-serien får vi följa dem i deras glamourösa liv
med shopping, sena utekvällar och drinkar. När de får skulden
för en stor incident vid en release-fest blir de indragna i en 
mediestorm utan dess like och jagade av paparazzis.  
Räddningen blir den Franska Rivieran, dit de flyr för att leva 
sitt lyxliv i fred för alltid!  

Genre: Komedi.

Florence Foster Jenkins
Filmen bygger på den sanna historien om Florence Foster 
Jenkins, en rik arvtagerska i New York som drömmer om 
att bli en stor operasångerska – trots sin totala avsaknad av 
musikalitet och sångförmåga. 
Den amerikanska ”sopranen” kunde bekosta sin sångkarriär 
och grammofoninspelningar tack vare sitt arv. Hennes sista 
konsert framfördes på New Yorks ledande scen - Carnegie 
Hall, drygt en månad före sin död 1944.
Genre:  Biografi, drama, komedi.

Husdjurens hemliga liv  - Alla talar Svenska!
Favorithusdjuret Max liv vänds upp och ner när hans ägare
kommer hem med en ouppfostrad blandras som heter Duke. 
Efter en tids gnabb måste de dock lägga sina gräl bakom sig.
En förtjusande vit kanin som heter Snöboll bygger en armé av 
övergivna husdjur och planen är att hämnas på alla glada
husdjur och deras ägare. Detta är såklart något som Max och 
Duke måste stoppa.

Genre:  Animerat, familj, komedi.

Söndag           4/9  
kl. 18.30
Onsdag           7/9   
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 85 kr
Tid 1.31     
Barntillåten 

Söndag   18/9  3D
Söndag   25/9  2D
kl. 15.00  
 
Biljettpris: 95 kr/3D
      70 kr/2D
Tid 1.31     
Tillåten från 7 år

Söndag         11/9
kl. 18.30  
Onsdag         14/9   
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 85 kr
Tid 1.51  
Barntillåten

Pokémon – Filmen – Mewtwo slår tillbaka
Fredag 9 september klockan 18.30

Ingen har väl missat den rådande Pokémonfebern och nu har vi på Bio Göta Lejon 
beslutat att visa den första Pokémonfilmen! 

Filmen visar vi GRATIS tack vare våra sponsorer! 
Alla popcornintäkter går till Julia Fridells insamling för BARNCANCERFONDEN!

Se hemsidan för det  fullspäckade programmet.

Ash Ketchum och hans kompisar Misty och Brock är tre Pokémon-tränare. 
Nu är de på väg mot sitt livs äventyr - att möta den störste Pokémonmästaren 

genom tiderna.
Tid: 1 timme och 36 minuter. Tillåten från 7 år. Genre: Action, animerad, äventyr.



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

       

       

       

Bridget Jones Baby
I det senaste kapitlet av sagan om världens kanske mest 
omtyckta singel får Bridget reda på att hon är gravid, utan att 
vara helt hundra på vem pappan är. Efter att ha lämnat Mark 
Darcy blir det plågsamt uppenbart för Bridget Jones att 
”lyckliga till döden skiljer oss åt” inte var en löfte hon kunde 
leva upp till. Som fyrtio-nånting och singel igen, bestämmer 
sig Bridget för att satsa på sin karriär och omge sig med 
gamla och nya vänner. För en gångs skull har hon fullständig 
kontroll på saker och ting. Vad skulle någonsin kunna gå fel?
Genre:  Komedi.

Snowden  
Filmatiseringen av händelserna som ledde fram till att CIA-
anställde visselblåsaren Edward Snowden blev en av världens
mest jagade män. 2013 läckte han tusentals sekretessbelagda 
CIA-dokument till The Guardian och The Washington Post, 
och kunde då avslöja att USA och Storbritannien bedrev 
topphemlig övervakning av privatpersoner, politiker och 
företag i hela världen. Filmmanuset är delvis baserat på 
böckerna The Snowden Files av Luke Harding och The Time 
of the Octopus av Anatoly Kucherena. 
Genre: Biografi, drama, thriller.
Siv sover vilse - Alla talar Svenska! 
Detta är ett magiskt äventyr om att sova borta, som bygger på
Pija Lindenbaums populära barnbok med samma namn. 
Den väldigt fantasifulla Siv, 7 år, ska för första gången sova 
över hos sin nya kompis Cerisia. I ett hem som skiljer sig från 
hennes eget, tycker Siv att det mesta känns väldigt mysko. 
Men med hjälp av två pratsamma och bråkiga 
grävlingskompisar som dyker upp mitt i natten, är hon med 
om fantastiska äventyr som hjälper henne att acceptera det 
som är annorlunda och att hitta sig själv. 
Genre: Barn, familj.

Jag älskar dig - En skilsmässokomedi 
Marianne 44, med två tonårsbarn, har levt i ett konventionellt, 
sexlöst äktenskap med advokaten Gustaf på tok för länge. 
Hon bestämmer sig för att skiljas. Marianne kastar sig ut i 
singellivet medan Gustaf står helt oförstående inför 
förändringen och i sin förvirring fattar han ett helt irrationellt 
karriärbeslut. 
Spänningarna stiger mellan föräldrar, barn och vänner. 

Genre: Komedi.

The magnificent seven
Bartholomew Bogue håller staden Rose Creek i ett dödligt 
järngrepp. De desperata invånarna anlitar sju prisjägare för 
beskydd: Sam Chisolm, Josh Faraday, Goodnight Robicheaux,
 Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez och Red Harvest. När de 
sju förbereder staden för den våldsamma uppgörelsen inser de 
att de slåss för mer än för pengar. 

Genre: Action, western.
Storkarna - Alla talar svenska!
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 samtidigt inte godkänd 
liten flicka blir resultatet. För att chefen inte ska upptäcka 
missödet ger sig Junior och hans vän Tulip ut på en bebis-
leverans. Deras äventyr kan göra mer än en familj hel och 
även återställa Storkarnas verkliga uppdrag på jorden. 
Genre: Animerat, barn, familj.

Söndag         18/9
kl. 18.30  
Onsdag         21/9   
kl. 19.00  
 

Biljettpris: 85 kr
Längd och ålder 
ej satt ännu 

Söndag         25/9
kl. 18.30  
Onsdag         28/9   
kl. 19.00  
 

Biljettpris: 85 kr
Längd och ålder 
ej satt ännu 

Söndag         2/10
kl. 15.00    
 

Biljettpris: 70 kr
Tid 1.19
Barntillåten
Söndag         2/10  
kl. 18.30
Onsdag         5/10   
kl. 19.00  
 

Biljettpris: 85 kr
Tid 2.12     
Ålder ej satt ännu

Söndag         9/10 
kl. 18.30
Onsdag       12/10   
kl. 19.00  
 

Biljettpris: 85 kr
Tid 1.56    
Ålder ej satt ännu

Söndag         9/10
Söndag       16/10
kl. 15.00     
 

Biljettpris: 70 kr
Längd och ålder 
ej satt ännu

Håll ett extra öga på hemsidan, instagram (biogotalejon) och facebook (facebook.com/gotenebio)
så du inte missar någon specialföreställning som vi inte hann få med i bladet! Varmt välkomna! 

Visas även på 
Höstlovet vecka 44!


