
presenterar programmet  29/6 - 3/8 2016    Med reservation för eventuella ändringar

programmet fortsätter på nästa sida 

       

Sommarbio på Bio Göta Lejon!
Vi i bioföreningen som driver denna fantastiska lilla biograf tycker det är 

jättekul att ännu ett år visa sommarens stor�lmer för våra underbara besökare.  
Vi hoppas ni vill komma och spendera några sommarkvällar med oss!  

Onsdag          29/6
kl. 20.00 
Söndag           3/7
kl. 20.30  
 

Biljettpris: 85 kr
     
Tid 2.02 
Ålder ej satt

Sverigepremiär!
Vi har alltid vetat att de skulle komma tillbaka. 
Efter att Independence Day lyfte blockbustern till en 
ny nivå kommer nu ett nytt kaptitel som höjer ribban
ytterligare. För att skydda jorden har världens länder 
tillsammans använt sig av tekniken utomjordingarna 
lämnade efter sig. Men inget kan förbereda oss på 
utomjordingarnas avancerade och otroliga styrka. 
Endast några män och kvinnors uppfinningsförmåga 
ska rädda planeten från total förstörelse. 
Genre: Action, sifi, äventyr.

Återupptäck en av tidernas mest älskade historier, 
Den lille prinsen talar till alla generationer och har 
blivit en enorm succé världen över. I historiens 
mittpunkt står en liten flicka, vars ivrigt påhejande 
mamma förbereder henne inför vuxenvärlden. En 
dag träffar flickan oväntat sin excentriske och 
godhjärtade granne, en pilot. Piloten visar flickan en 
fantastisk ny värld där allt är möjligt, en värld som 
han själv upptäckte för länge sedan tack vare en liten 
prins. En magisk och känslofylld resa börjar!
Genre: Animerat, familj, äventyr. 

Söndag          3/7
Onsdag          6/7
kl. 18.00  
 

Biljettpris: 70 kr
     
Tid 1.47 
Tillåten från: 7 år

Gratisbio för dig under 15 år!
I samarbete med Götene kommun - Ungdom visar vi 
Ice Age 5 gratis för er under 15 år vid tre tillfällen!

Scrats ständiga jakt på det svårfångade ekollonet 
skjuter ut honom i rymden där han av misstag sätter 
igång flera kosmiska händelser som förändrar och 
hotar ICE AGE-världen. För att rädda sig själva 
måste Sid, Manny, Diego och resten av gänget 
lämna sina hem och ge sig ut på en resa som blir full 
av skratt, äventyr, exotiska platser och på vägen 
stöter de på en hel drös nya figurer.
Genre: Animerat, familj, äventyr. 

Söndag   10/7  3D
Söndag   17/7  2D
kl. 18.00
Onsdag   20/7  2D
kl. 20.00   
 
Biljettpris för er 
över 15 år:  
95 kr/3D; 75 kr/2D

Längd och ålder ej satt
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 Du vet väl att du kan boka dina platser på hemsidan, www.gotene.se/bio 

       

Onsdag          13/7
kl. 20.00 
Söndag          17/7
kl. 20.30  
 

Biljettpris: 85  kr
     
Tid 1.50 
Ålder ej satt

Sverigepremiär!
Det har gått många år sedan mannen, som kallas 
Tarzan, lämnade djungeln för ett liv som John 
Clayton, Lord Greystoke, med sin älskade Jane vid 
sin sida. Han har nu blivit inbjuden att åka tillbaka 
till Kongo som ett sändebud åt parlamentet, 
omedveten om att han bara är en bricka i ett dödligt 
spel av girighet och hämnd. 

Genre: Action, äventyr.

Stora vänliga jätten är den spännande berättelsen 
om en ung flicka från London och den mystiske 
Jätten som trots sitt skrämmande utseende visar sig 
vara en vänlig själ som introducerar henne för de 
underverk och faror som lurar i Jättarnas land. 
Filmen är baserad på Roald Dahls älskade roman 
The Big Friendly Giant som publicerades 1982 och 
har förtrollat läsare i alla åldrar sedan dess. 
Dahls böcker innefattar även Kalle och 
chokladfabriken, James och jättepersikan. 
Genre: Familj, äventyr. 

Söndag   24/7  3D
Onsdag   27/7  2D
kl. 18.00
  
 Biljettpris: 95 kr/3D
      80 kr/2D
     
Tid 2.00 
Ålder ej satt

       

Söndag   24/7  3D
Onsdag   27/7  2D
kl. 20.30  
 

Biljettpris: 95 kr/3D
      80 kr/2D
     
Längd och ålder 
ej satt

Star Trek Beyond den senaste delen av den 
internationella succésagan Star Trek, skapad av 
Gene Roddenberry och återupplivad av J.J. Abrams 
2009. Nu har det återigen blivit dags att besöka 
U.S.S. Enterprise och hennes orädda besättning.
I denna film utforskar besättningen på Enterprise de 
yttersta delarna av den outforskade rymden. Där 
kommer de i kontakt med en fiende som sätter dem, 
och allt som Federationen står för, på prov.

Genre: Action, sifi, äventyr.

Söndag          31/7
Onsdag          3/8
kl. 20.00  
 

Biljettpris: 85   kr
     
Tid 2.04 
Ålder ej satt

När man är medlem ställer man upp en (eller flera) kvällar i månaden med att sälja 
biljetter, popcorn och dricka. Eller vill du bli biografmaskinist? 

Det kostar ingenting att vara medlem, men man får betalt i skratt och fribiljetter! 
Fyll i formuläret på hemsidan så kontaktar vi dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!

Är du intresserad att vara med i vårat glada gäng 
och medlem i en ideell förening? 

En oförglömlig resa hon förmodligen inte kommer ihåg.

Biopremiär 26 augusti

/DisneySverige

©2016 Disney/Pixar

IMAX® IS A REGISTERED TRADEMARK OF IMAX CORPORATION.

BIOPREMIÄR 2 SEPTEMBER

Kommande 

film
er!

Glad sommar!
Bio Göta Lejon önskar alla en

Matt Damon återvänder till sin mest ikoniska roll 
som Jason Bourne. Jason har fått lära sig att leva 
med insikten av att ha varit ett redskap för att utföra 
operationer som myndigheterna behöver, men inte 
vill kännas vid. Samtidigt förändras världen i en takt 
som verkar springa ifrån makthavarna, som bara kan 
se på när en ny verklighet lägger sig som ett raster 
ovanpå den gamla. Att minnas allt är inte samma 
sak som att veta någonting.

Genre: Action, thriller. 


