presenterar programmet 20/8 - 4/10 2017

Med reservation för eventuella ändringar

Filmen tar dig med till en hemlig värld, inuti din
smartphone. Gömd i meddelande-appen ligger Textopolis,
en pulserande storstad där alla dina favorit-emojis bor. I
denna värld har alla invånare enbart ett ansiktsuttyck –
alla utom Gene, en uttrycksfull emoji född utan filter och
med förmågan att visa en rad olika känslor. Men Gene vill
bara vara som alla andra. Tillsammans med vännerna Hi-5
och Jailbreak ger han sig ut på en app-täcktsfärd genom
telefonens olika program… Svenskt tal!
Det finns andra världar än dessa. Stephen Kings böcker
om det mörka tornet har äntligen hittat till den vita duken.
Den siste revolvermannen, Roland Deschain, är fast i en
evig kamp mot Walter O’Dim, även känd som mannen i
svart. Roland är fast besluten att stoppa honom från att ta
över det mörka tornet. Med världarnas öde på spel
kommer gott och ont att drabba samman i den slutgiltiga
striden, där enbart Roland står mellan mannen i svart och
universums överlevnad.
Superswede är en film om den svenska racinglegenden
Ronnie Peterson vars liv slutade med en våldsam krasch
på Monzabanan 1978 och chockade en hel värld. Filmen
tar tillsammans med Ronnies dotter Nina Kennedy och
några av de största namnen inom racingvärlden med
publiken på en episk resa till en epok då sporten kantades
av glamour, dårskap, hjältemod, big business och krafter
som under ett decennium drev fler än tolv förare i döden.
Filmen är textad på svenska!
När den legendariske Blixten McQueen blir omkörd av en
ny blixtsnabb generation racers befinner han sig helt
plötsligt utestängd från den sport han älskar. För att
komma tillbaka in i matchen får han hjälp av en ung
racertekniker, Cruz Ramirez, som även hon har sin egen
plan för att vinna. Blixten hämtar sin inspiration från den
en gång så fenomenale Hudson Hornet och ett par
oväntade svängar. Han bevisar att #95 fortfarande är att
räkna med när det verkligen gäller! Svenskt tal!
Christian är en framgångsrik ledare på ett modernt
konstmuseum – han lever i centrum av konstvärlden och
tar sitt arbete på största allvar. Dagarna innan den
prestigefulla utställningen The Square ska öppna blir han
bestulen på öppen gata, något han varken kan skaka av sig
eller låta passera obemärkt. Han påbörjar en jakt på
förövaren som försätter honom i allt dråpligare situationer
och får honom att ifrågasätta sin egen moraliska
kompass...

programmet fortsätter på nästa sida

Söndag 20/8 3D
Söndag 27/8 2D
klockan. 15.00
Biljettpris: 80kr
Tid: 1.32

från 7år

Söndag 20/8
klockan. 18.30
Onsdag 23/8
klockan. 19.00
Biljettpris: 100kr
Tid: 1.35 från 15år

Söndag 27/8
klockan. 18.30
Onsdag 30/8
klockan. 19.00
Biljettpris: 100kr
Tid: 1.28

från 7år

Söndag 3/9 3D
Söndag 10/9 2D
Söndag 17/9 2D
klockan. 15.00
Biljettpris: 80kr
Tid: 1.49 från 7år

Söndag 3/9
klockan. 18.30
Onsdag 6/9
klockan. 19.00
Biljettpris: 110kr
Tid: 2.22

Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet,
vänskap och glamour i en tid då allt var möjligt. En
berättelse om en svensk ikons stora genombrott som
skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från Södertälje
till världseliten, om hans största kamp som utkämpades
1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John
McEnroe och om hur deras rivalitet kom att engagera en
hel värld. Filmen är textad och visas även som Dagbio!

Söndag 10/9
klockan. 18.30
Onsdag 13/9
klockan. 19.00
Biljettpris: 100kr
Längd & censur
ej klar!

Plötsligt lamslås den lilla staden Derry i amerikanska
delstaten Maine av skräck när flera barn mystiskt börjar
försvinna. Några barn får möta sina största rädslor, när de
hamnar i den onda clownen Pennywise sällskap, vars
historia som mördare sträcker sig långt, långt bakåt i tiden.
Bill Skarsgård spelar huvudrollen i nya skräckfilmen Det
som bygger på Stephen Kings välkända roman med
samma namn.

Söndag 17/9
klockan. 18.30
Onsdag 20/9
klockan. 19.00

Kampen för att rädda Ninjago-staden tvingar den unge
ninjan Lloyd att jobba tätt ihop med sina vänner som alla
är både hemliga ninja-krigare samt Lego-mästerbyggare.
Tillsammans och ledda av kung fu-mästaren Wu måste de
besegra den ondskefulle krigsherren Garmadon – den
värste killen nånsin! Men Garmadon råkar även vara
Lloyds pappa, så i denna episka kamp mellan far och son
så testas detta odisciplinerade team av ninjor. Svenskt tal!

Söndag 24/9 3D
Söndag 1/10 2D
klockan. 15.00

I The Golden Circle står våra hjältar, vars yttersta mål är
att hålla världen säker, inför en ny utmaning. När deras
huvudkontor förstörs hålls världen gisslan och de
upptäcker att det finns en allierad spionorganisation i USA
som heter Statesman. Tillsammans med den nya
spionorganisationen sätts deras styrka och intelligens på
prov. Allt för att lyckas besegra deras gemensamma fiende
och slutligen kunna rädda världen. Något som verkar ha
blivit vardagsmat för Eggsy…

Söndag 24/9
klockan. 18.30
Onsdag 27/9
klockan. 19.00

Det här är berättelsen om en oväntad vänskap, uppstånden
under de senare åren av drottning Victoria av Englands
styre. När den unge tjänstemannen Abdul Karim beger sig
från Indien för att delta i firandet av Victorias femtio år på
tronen, förväntar han sig inte att vinna självaste
drottningens gunst. Då drottning Victoria allt mer börjar
ifrågasätta de restriktioner som under hela hennes
regenttid omgärdat henne, formar de två en både osannolik
och lojal allians...

Söndag 1/10
klockan. 18.30
Onsdag 4/10
klockan. 19.00

Biljettpris: 100kr
Längd & Censur
ej klar!

Biljettpris: 80kr
Längd & Censur
ej klar!

Biljettpris: 100kr
Längd & Censur
ej klar!

Biljettpris: 100kr
Längd & Censur
ej klar!

Välkommen till Göta Lejons Dagbio i höst!
Här kan du se ett urval av det bästa från biografrepertoaren, samt en och annan gammal goding. Dagbion
anordnas av Vuxenskolan, ABF, PRO och SPF tillsammans med Götene kommun och Biografföreningen Göta
Lejon. Biljetter bokas på hemsidan eller på Medborgarkontoret. Kassan öppnar alla visningsdagar kl. 13.30.
Efter /ilmen bjuder vi på kaffe med dopp på Centrumcaféet.

Vilse i Paris
Onsdag den 27 september klockan. 14.00 1h 26min

80kr

7år

Fiona, en kanadensisk bibliotekarie, beger sig till Paris för att hjälpa
sin 88-åriga moster Martha. Men när hon anländer är Martha
försvunnen, vilket är den första i en flod av olyckor som sköljer över
Fiona. Mitt i allt eländet träffar hon Dom, en lika egoistisk som
förförisk luffare som vägrar att lämna henne i fred. Sagan om tre
egensinniga personligheter som har gått vilse i Paris tar sin början…

Borg
Onsdag den 18 oktober

klockan. 14.00

80kr

Borg är en film om hur legender formades ur rivalitet, vänskap och
glamour i en tid då allt var möjligt. En berättelse om en svensk ikons
stora genombrott som skildrar åren då Björn Borg gjorde resan från
Södertälje till världseliten, om hans största kamp som utkämpades
1980 i mötet med den amerikanska supertalangen John McEnroe
och om hur deras rivalitet kom att engagera en hel värld.

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

