presenterar programmet 27/1 - 26/2 2017

Med reservation för eventuella ändringar

Var med när Göteborg Film Festival firar 40-årsjubileum!
Fredag 27 januari klockan 17.30
Direktsändning från invigningen på Bio Draken i Göteborg.
Världspremiär på den animerade kortfilmen Min Börda och filmfestivalens
invigningsfilm Tom of Finland. Kvällen avslutas med mingel!

Förköp i medborgarkontoret!
Marcus & Martinus har tagit hela Skandinavien med storm
Söndag
29/1
och nu kommer biofilmen om de norska succétvillingarna
kl.
15.00
från Trofors. De är Norges största tonårsidoler och älskade av
sina fans i hela Skandinavien. Alla deras konserter säljer slut i
rekordfart. Vi får följa killarna från när deras karriär kickade
igång på allvar och fram till och med hösten 2016 med två
Biljettpris: 100 kr
utsålda konserter på Oslo Spektrum. Deras största framgång
hittills är låten Elektrisk som nu visats 30 miljoner gånger på Längd: 1 tim 50 min
YouTube och sålt platina i Sverige. Genre: Musikdokumentär Barntillåten
xXx: The return of Xander Caged, den tredje filmen som
Söndag 3D 29/1
omdefinierat en hel genre. Xander Cage, extrematleten
kl. 18.30
som en gång sadlade om och blev agent lämnar sitt liv i exil
Onsdag 2D 1/2
för att ge sig efter den dödlige krigaren Xiang och hans
kl. 19.00
kumpaner i klappjakten på ett ostoppbart vapen känt som
Pandoras box. Filmen är sprängfylld med seriens
Biljettpris: 100 kr
karaktäristiska humor och attityd, och höjer ribban för vad
Längd: 1 tim 46 min
action innebär med några av de mest fantastiska stuntscener
som någonsin har filmats. Genre: Action, Äventyr, Thriller. Tillåten från 11 år

Hundraettåringen - dagbio!
Handlar om hundraettåringen Allan Karlsson och
hans vänner som nu är rastlösa på Bali efter ett år i
lyx. Men när Allan bjuder på den oförglömligt goda läsken
Folksoda så blir det fart igen. Inte bara på Allan och sällskapet,
men även på hämndlystna gangsters, ryska bekanta från förr
och amerikanska CIA. Visas med Svensk text!
Efter filmen bjuds det på kaffe med dopp på Centrumcaféet.
Alla är hjärtligt välkomna till bion!
Genre: Komedi.
I det forntida Oceanien i Söderhavet ger sig den skickliga
seglaren Vaiana ut för att leta efter en sägenomspunnen ö. På
sin fantastiska resa slår hon sig ihop med sin stora idol, den
legendariska halvguden Maui, och tillsammans korsar de det
öppna havet. Under den actionspäckade färden stöter de på
jättelika havsvidunder, sällsamma dolda världar och uråldrig
folktro. Svenskt tal!

Onsdag
kl. 14.00

1/2

Biljettpris:
80 kr inklusive fika!
Längd: 1 tim 48 min
Tillåten från 11 år

Söndag 3D 5/2
Söndag 2D 12/2
Onsdag 2D 15/2
kl. 15.00

Biljettpris: 80 kr
Längd: 1 tim 53 min
Genre: Komedi. Tillåten från 7 år

Ett brännande starkt och intimt porträtt av en av de viktigaste Söndag
5/2
och mest tragiska ögonblicken i amerikansk historia, berättad
kl. 18.30
ur Jackie Kennedys perspektiv. Jackie släpper in oss i sin
Onsdag
8/2
värld dagarna som följde efter mordet på hennes make och
USAs president John F. Kennedy. Känd för sin extraordinära kl. 19.00
dignitet och värdighet får vi ta del av ett psykologiskt porträtt
av rikets första dam, den ikoniska Jacquelin Bouvier Kennedy, Biljettpris: 100 kr
Längd: 1 tim 40 min
och hennes kamp att bevara arvet efter sin make och deras
gemensamma värld.
Genre: Biografi, drama. Ålder inte satt

programmet fortsätter på nästa sida

Sverigepremiär av FIFTY SHADES DARKER

Ladies night!

Opera LIVE på bio!
Glada änkan med Henrik Dorsin

Fredag 10 februari klockan 19.00
Mingel från klockan 18.30 i festlig
stämning och chans att vinna fina priser!

Lördag 11 februari klockan 15.00
Biljettpris: Ungdom upp till 26 år 110 kronor,
övriga 220 kronor.
Föreställningen
visas LIVE från
Kungliga Operan
i Stockholm.

Pris: 100 kronor
Längd: 2 timmar och 5 minuter
Åldersgräns ännu ej satt!

Textat på svenska!

Christian Grey och Anastasia Steele är tillbaka i filmen
Söndag
12/2
Fifty Shades Darker, den andra filmen baserad på böckerna
kl.
18.30
som tagit världen med storm. När en sårad Christian Grey
Onsdag
15/2
försöker att få Ana åter, ställer hon som motkrav att deras
kl. 19.00
arrangemang ska se annorlunda ut den här gången. Just som
de två sakteligen börjat hitta tillbaks till varandra dyker ett par
tveksamma figurer från Christians förflutna upp, fullt inställda Biljettpris: 100 kr
Längd: 2 tim 5 min
på att sabotera deras planer på en gemensam framtid.
Genre: Drama, romantik. Ålder inte satt
För småttingarna i familjen!
Fyra Kortfilmer om den eviga populäre Alfons Åberg,
efter Gunilla Berströms böcker

Fredag
kl. 13.00

17/2

Biljettpris: 30 kr
Längd: 41 min
Genre: Barn. Barntillåten

I samma komiska anda som gjorde LEGO Filmen till ett
Fredag 3D 17/2
världsfenomen får nu den självutnämnda ledaren LEGO
Söndag 2D 19/2
Batman en helt egen film på vita duken. Det är stora
förändringar på gång i Gotham och om han vill rädda staden kl. 15.00
från att bli övertagen av Jokern måste han nog sluta med den
ensamma-hjälten-grejen och lära sig att samarbeta. Och
kanske, men bara kanske, kan han lära sig att slappna av lite Biljettpris: 80 kr
Längd och
ibland…
Genre: Animerat, familj. ålder inte satt

Martin och Martinus - Ungdomspris!

Fredag 17 februari 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. Längd: 1 timme och 50 min. Barntillåten.
Ett samarbete med Götene kommun - Ungdom
ALLA är välkomna! Naturligtvis drogfritt!
Med den internationella superstjärnan Matt Damon i
Söndag 3D 19/2
huvudrollen och en av de visuellt mest imponerande
kl. 18.30
regissörerna i vår tid, Zhang Yimou, bakom kameran berättar
Onsdag 2D 22/2
The Great wall sagan om en elitstyrka i kamp för
kl. 19.00
mänsklighetens överlevnad. En kamp som äger rum på
världens kanske mest ikoniska byggnadsverk, den kinesiska
Biljettpris: 100 kr
muren. Yimous första engelskspråkiga film är också den
största produktion som någonsin genomförts på kinesisk mark. Längd: 1 tim 44 min
Genre: Action, fantasy, äventyr. Ålder inte satt
Dolda tillgångar är den fantastiska berättelsen om Katherine
Söndag
26/2
Johnson, Dorothy Vaughn och Mary Jackson. Tre briljanta
kl. 18.30
kvinnor som jobbade för NASA och var hjärnorna bakom en
av historiens största projekt, John Glenns uppskjutning i
rymden. Det var en fantastisk bedrift som återgav USA sitt
självförtroende och inspirerade resten av världen. Trion
Biljettpris: 100 kr
krossade alla kön och rasbarriärer och blev en
inspirationskälla för kommande generationer att drömma stort. Längd: 2 tim 6 min
Genre: Drama. Ålder inte satt

Vecka 9 har vi STÄNGT för ombyggnation av vår kiosk, ordinarie bioschema startar åter vecka 10!

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

