
presenterar programmet  9/4 - 31/5 2017    Med reservation för eventuella ändringar

programmet fortsätter på nästa sida 

Smurfarna är tillbaka i ett animerat filmäventyr, där vi får se 
smurfarna som vi aldrig sett dem förr! En mystisk karta leder 
Smurfan och hennes vänner Glasögonsmurfen, Klunssmurfen 
och Muskelsmurfen ut på ett spännande äventyr genom den 
Förbjudna skogen. 
Målet: den största hemligheten i smurfarnas historia.

             Genre: Animerat, familj.

       

Söndag   9/4   3D
Måndag  10/4  2D
klockan 15.00
 

Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 30 min
Tillåten från 7 år 
 Ett sexmanna-team ombord på den internationella

rymdstationen ISS är på väg att göra en av de viktigaste 
upptäckterna i människans historia: finna bevis för liv på 
planeten Mars. Allt eftersom forskningen fortskrider börjar 
deras metoder få oönskade konsekvenser, och livsformen de 
nyss upptäckt visar sig långt mer intelligent än någon hade 
kunnat föreställa sig.

                  Genre: Sci-fi, thriller.

       

Söndag          9/4
klockan 18.30
Onsdag        12/4
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr
Längd: 1 tim 44 min
Tillåten från 15 år 
 

       

Klas Klättermus och hans små vänner i Hackebackeskogen 
lever farligt. Den glupske Mickel Räv och de andra rovdjuren 
vill inte skaffa mat på hederligt vis utan hotar ständigt med att 
äta upp dem. När Stickan Igelkott dessutom försöker att äta 
upp Farmor Skogsmus är det dags att skriva en lag för att 
stoppa laglösheten i skogen och till sin hjälp tar de Bamsefar. 
Nu ska alla djur i skogen vara vänner och det är förbjudet att
äta upp varandra. Men Mickel Räv är fortfarande hungrig… 
            Genre: Komedi.

       

Han bär kostym och är troligvis den mest ovanliga babyn du 
kan tänka dig. Baby-bossen är berättelsen om hur 
nykomlingen i familjen kan vända upp och ner på hela ens 
tillvaro. Men det är också en hjärtevärmande historia om 
vikten av sin familj, berättat ur synvinkeln från en fantasifull
7-åring vid namn Tim. Om du trodde föräldraskap var svårt 
innan har du inte träffat Baby-Bossen!
            Genre: Komedi.

       

Med Dom och Letty på smekmånad, Brian och Mia 
förtidspensionerade och det övriga gänget på fri fot har alla i 
gruppen skaffat något som liknar vanliga liv. Men när en 
mystisk kvinna lockar in Dom på brottets bana, och dessutom 
får honom att förråda de som står honom närmast, ställs de 
åter inför utmaningar som kommer att testa deras gränser till
det yttersta.
 

                Genre: Action, thriller.

       

Ghost in the shell - Ungdomspris!

Måndag 10 april klockan 19.00 
från klockan 18.30 bjuder vi på fika & quiz med fina priser!   

Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 50 kronor, 
äldre: 100 kronor.

Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom och Bibliotek!
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 

Gratis bio och fika! | Fåret Shaun - Filmen | Tisdag 11 april klockan 15.00| Alla är välkomna, både nya och gamla Götenebor! 

Onsdag        12/4
Söndag        23/4
klockan 15.00

 

Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 16 min
Barntillåten 
 Söndag  16/4  3D
Söndag  30/4  2D
klockan 15.00
 

Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 30 min
Tillåten från 7 år 
 Söndag        16/4
klockan 18.30
Onsdag        19/4
klockan 19.00
 

Biljettpris: 100 kr
Längd: 2 tim 16 min
Ålder ännu ej satt
 Följ oss på sociala medier! Instagram: biogotalejon | Facebook: facebook.com/gotenebio 

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!

Påsklovsbio!



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

London år 1940. Nationen är hårt drabbad av andra 
världskriget och för att stärka moralen i hemmen sätter man 
sin tillit till propagandafilmer. Propagandaministeriet inser att 
filmerna behöver en kvinnlig touch och anställer Catrin Cole 
som ansvarig för den kvinnliga dialogen. Hennes konstnärlige 
man ser ner på hennes jobb, men Catrins fallenhet för arbetet 
uppmärksammas genast av den cyniske och stilige 
manusförfattaren Buckley..             
               Genre: Drama, komedi.

       

I en avlägsen isländsk jordbruksdal lever två bröder 
som grannar och bittra fiender. Bägge är fårbönder 
och varje år tävlar de mot varandra om att vinna det 
ärofulla första priset för bästa bagge. Ett får misstänks ha 
drabbats av en fruktad fårsjukdom. Efter åratal av krig dem 
emellan, tvingas bröderna nu att börja samarbeta för att rädda 
sina hem och djur.              Genre: Drama. 

       

Alla i Guardiansgänget är tillbaka: Chris Pratt som Peter 
Quill/Star Lord, Zoe Saldana som Gamora, Dave Bautista 
som Drax, Vin Diesel som rösten till Groot och Bradely 
Cooper som rösten till Rocket. Nu gäller det att nysta upp 
mysteriet med Peter Quills föräldrar, vilka var de?  
       
     
          Genre: Action, komedi, sci-fi, äventy.

       

När Mae Holland blir anställd på The Circle, världens mest 
framgångsrika internet-bolag, tycker hon att hon fått sitt livs 
bästa jobb. The Circle länkar ihop bl.a användarnas personliga 
sociala medier, bank och inköp med deras operativsystem och
skapar en online-identitet. Mae blir dess taleskvinna men snart
börjar hon förstå vidden av företagets ambitioner och 
konsekvenserna av deras tjänster.         Genre: Thriller, sci-fi.

       

Vi får följa Arthurs resa från att leva på gatorna till tronen. 
När Arthurs far mördas, griper hans farbror Vortigern kronan. 
Efter att Arthur berövats på sitt arv vet han själv inte om sin 
egen bakgrund och lever därför ett tufft liv i stadens gränder.
När han en dag drar svärdet ur stenen, vänds hans liv upp och
ner och han tvingas möta sanningen kring sitt riktiga arv, även 
om han gillar det eller inte.     Genre: Action, drama, äventyr.

       

       

Alien - Covenant
När besättningen på rymdskeppet Covenant är på väg till en 
avlägsen planet i den bortre delen av galaxen, upptäcker de att 
vad de tidigare trott varit ett outforskat paradis i själva verket 
är en mörk och farlig värld. De tvingas fly från ett hot mer 
skrämmande än de någonsin kunnat föreställa sig… 
              Genre: Scräck.

       

Söndag        23/4
klockan 18.30
Onsdag        26/4
klockan 19.00
 

Biljettpris: 100 kr
Längd: 1 tim 57 min
Ålder ännu ej satt
 

Onsdag        26/4
klockan 14.00
Biljettpris: 80 kronor
inklusive fika!
Längd: 1 tim 33 min
Ålder ännu ej satt  

  
 

Söndag  30/4  3D
klockan 18.30
Onsdag  3/5    2D
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr
Längd: 2 tim 25 min
Ålder ännu ej satt
 
 
Söndag          7/5
klockan 18.30
Onsdag        10/5
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr
 
Söndag        14/5
klockan 18.30
Onsdag        17/5
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr

Dubbelvisning - Guardians of the Galaxy 1 och 2 - Ungdomspris!
Fredag 19 maj - första filmen startar klockan 18.00 

mellan filmerna bjuder vi på fika & quiz med fina priser!   
Pris: (inklusive fika) Ungdomar 18 år eller yngre: 80 kronor, 

äldre: 130 kronor.

Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom och Bibliotek!
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt! 

Söndag        21/5
klockan 18.30
Onsdag        24/5
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr
 

Längd och ålder ej satt   

Längd och ålder ej satt   

Längd och ålder ej satt   

Gratis bio och fika! | The Salesman | Tisdag 25 april klockan 18.00| Alla är välkomna, både nya och gamla Götenebor! 

Gratis bio och fika! | Jalla! Jalla! | Tisdag 16 maj klockan 18.00| Alla är välkomna, både nya och gamla Götenebor! 

Pirates of the Caribbean - Salazars revenge
Kapten Jack Sparrow är återigen jagad av sin gamla nemesis, 
den skräckinjagande Kapten Salazar. Salazar tänker förgöra 
varenda pirat på haven och Kapten Jacks enda hopp om 
överlevnad är att försöka hitta Poseidons mytomspunna 
treudd, en kraftfull klenod som ger ägaren total kontroll över 
haven.                       Genre: Action, komedi, äventyr.

       

Söndag        28/5
klockan 18.30
Onsdag        31/5
klockan 19.00
Biljettpris: 100 kr
 Längd och ålder ej satt   

Bio Göta Lejon önskar alla underbara besökare GLAD SOMMAR och välkomna åter på sommarbio! 

       


