
presenterar programmet  17/4 - 27/5 2016    Med reservation för eventuella ändringar

programmet fortsätter på nästa sida 

       

En ung kvinna vaknar upp efter en bilolycka och upptäcker att
hon är inlåst i en källare hos en okänd man, som säger att han
räddat hennes liv från en kemisk attack, vilket gjort att 
världen utanför nu är obeboelig.

Genre: Thriller.

       

Söndag        17/4
kl. 18.30
Onsdag        20/4
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 80 kr
Tid 1.43 Från 15 år

Djungelboken med ungdomspris!
Fredag 22 april klockan 19.00 från klockan 18.30 bjuder vi på fika & quiz!   
Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 50 kronor, äldre: 70 kronor.

Längd: 1 timme och 46 min.
Mer information om filmen ser du nedan. 
Bokning hittar du på www.gotene.se/bio.

Ett samarbete med Götene kommun - fritid/ungdom
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 

       

En föräldralös pojke växer upp i djungeln och uppfostras av 
vargar, björnar och en svart panter. Efter den klassiska sagan 
skriven av Rudyard Kipling. 
I rollen som Mowgli ser vi nykomlingen Neel Sethi, Scarlett 
Johansson gör rösten till Kaa, Bill Murray har lånat sin röst 
till Baloo, som Bagheera hör vi Ben Kingsley, Lupita 
Nyong’o gör rösten till Raksha och som Shere Khan hör vi 
Idris Elba. I regi av Jon Favreau. Engelskt tal och svensk text!
Genre: Familj, äventyr.

       

Söndag  24/4  3D  
Söndag  1/5    2D   
kl. 15.00  
 
Biljettpris: 95 kr/3D
    70 kr/2D
Tid 1.46 Från 11 år

När isdrottningen Freya får reda på vad som hänt hennes 
hatade syster, drottning Ravenna, samlar hon ihop sina 
styrkor för att hitta Ravennas magiska spegel, och med dess 
hjälp härska över hela världen. De enda som kan skydda 
landet från total ödeläggelse och galenskap är två modiga 
kämpar, som förvisats från Freyas rike efter att de brutit mot 
drottningens viktigaste regel: bli aldrig förälskade.

Genre: Fantasy, äventyr.

       

Söndag  24/4  3D
kl. 18.30
Onsdag  27/4  2D
kl. 19.00  
 

Välkommen till vårens sista dagbio!
Fredrik och Magnus Gerttens Zlatan-dokumentär 
är berättelsen om Zlatan Ibrahimovic innan han blev
"Ibra". En kaxig supertalang från Rosengård: lika karismatisk 
som briljant men med en vrede inom sig ständigt på gränsen 
att explodera ute på planen. Det är också historien om en ung 
pojke under konstant press från sin omgivning, som helt 
ensam lämnade Sverige för slå sig in i fotbollens finrum. 
En stenhård kamp både på och utanför planen.

       

Baletten Don Quijote från Bolsjojteatern 
Bolsjojs elegans och ypperliga danskonst kombineras i Fadejetjevs kritikerrosade 
iscensättning av Cervantes tragikomiska romanklassiker om riddaren som ger sig ut i 
strid mot väderkvarnar med sin trogne följeslagare Sancho Panza. Denna nya, tekniskt 
utmanande uppsättning har helt ny scenografi och kostymer!
Söndag 17 april klockan 13.30 - Introduktion av Björn Sjöstedt 
Biljettpris: 200 kronor. Ungdom upp till 26 år: 150 kronor. 
Scenpass: 180 kronor. 
Längd: Cirka 3 timmar och 10 minuter inklusive paus. Svensk text! 

Biljettpris: 95 kr/3D
    85 kr/2D
Tid 1.54 Från 11 år

Onsdag        27/4
kl. 14.00  
 
Svensk text!

Biljettpris: 
70 kr inklusive fika!
Tid 1.35 Barntillåten
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 Du vet väl att du kan boka dina platser på hemsidan, www.gotene.se/bio 

Efter händelserna i Age of Ultron bestämmer sig 
myndigheterna i världen för att reglera och registrera alla 
mänskliga superkrafter. Medlemmarna i Avengers har olika 
uppfattningar om detta. Iron Man är för registrering och 
Captain America är emot – detta leder till en stor konflikt i 
gänget. 

Genre: Action.

       

Söndag         8/5
kl. 15.00
  
 Alla talar svenska!

Biljettpris: 50 kr
Tid 0.30 Barntillåten

Rita är fyra år och har ett ovanligt husdjur - en krokodil! 
Krokodil är jättesnäll, men busig. Rita och krokodilen är i 
skogen och letar svamp, de fiskar, går på zoo, campar och 
bekantar sig med en igelkott.

Genre: Animation, barnfilm, kattefilm, kortfilm.

       

Söndag          8/5
kl. 18.30
Onsdag        11/5
kl. 19.00  
 
Biljettpris: 85 kr
Tid 2.00 Ålder ej satt

USA:s främste politiske provokatör är tillbaka. Michael 
Moores nya dokumentär Where To Invade Next är en 
underhållande och omstörtande komedi där den 
Oscarsbelönade regissören undersöker vad USA kan lära sig 
av andra länder. Hur han tar reda på det? Jo, genom att 
”invadera” dem och ”stjäla” deras smartaste idéer för att 
sedan föra tillbaka dem till USA.

Genre: Dokumentär.

       

I den animerade komedin får vi äntligen reda på varför 
fåglarna är så arga. Filmen tar oss med till en ö enbart bebodd
av glada fåglar som inte kan flyga. Eller nästan enbart 
åtminstone. I detta paradis har den tempramentsfulle Red, 
snabbe Chuck och den labile Bomb alltid varit outsiders. Men 
när ön plötsligt invaderas av mystiska gröna grisar är det upp 
till dessa udda fåglar att lista ut vad inkräktarna egentligen är 
ute efter.
Genre: Animerad, familj.

       

Den misslyckade affärsmannen Alan Clay reser till 
Saudiarabien i ett sista desperat försök att undvika konkurs, 
betala sin dotters college-avgifter och slutligen åstadkomma 
något bra. Han försöker pitcha sin idé till kung Abdullah om 
ny holografisk teknik för att få kontraktet för kungadömets 
IT-tjänster.

Genre: Drama, romantik, komedi.

       

I början av civilisationen var han dyrkad som en gud.
Apocalypse, den första och starkaste av alla mutanter, tog 
krafter från andra mutanter för att bland annat bli odödlig och 
osynlig. Efter tusentals år vaknar han igen och blir besviken 
på den nya värld han möts av. Han rekryterar mutanter för att 
rensa världen och skapa en ny världsordning där han själv 
regerar. Ställda inför detta hot måste Raven med hjälp av 
Professor X leda ett team av unga X-Men för att rädda 
mänskligheten från total undergång. Genre: Action, Sci-Fi.

       

Söndag  22/5  3D
kl. 18.30
Onsdag  25/5  2D
kl. 19.00  
 

       

Söndag  15/5  3D
Söndag  22/5  2D
kl. 15.00  
 Alla talar Svenska!
Biljettpris: 95 kr/3D
    70 kr/2D
Tid 1.46 Ålder ej satt

Söndag        15/5
kl. 18.30
Onsdag        18/5
kl. 19.00  
 Biljettpris: 85 kr
Längd och ålder 
inte bestämt än.

Söndag   1/5    3D
kl. 18.30
Onsdag   4/5   2D
kl. 19.00  
 Biljettpris: 95 kr/3D
    85 kr/2D
Tid 2.27 Ålder ej satt

Biljettpris: 95 kr/3D
    85 kr/2D
Längd och ålder 
inte bestämt än.

Dubbelvisning: X-Men: Days of Future Past + X-Men: Apocalypse
Fredag 27 maj klockan 17.30 mellan filmerna bjuder vi på fika & quiz!   

Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 60 kronor, äldre: 110 kronor.
Längd: 1:a filmen är 2 timmar 10 minuter, 2:a filmen se ovan. 

Ålder inte bestämd ännu.
Mer information om filmerna hittar du på hemsidan.

Ett samarbete med Götene kommun - fritid/ungdom
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 

Ha en underbar sommar!
Vi på Bio Göta Lejon önskar alla fantastiska biobesökare en underbar sommar! 

Nu tar vi ett litet uppehåll, men håll utkik efter kommande program på hemsidan och våra sociala medier. 
Facebook: facebook.com/gotenebio. Instagram: biogotalejon. 
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