Presenterar bioprogrammet 7/11– 30/12 2018

Med reservation för eventuella ändringar

Colette
Genre: Drama.
Colettes (Keira Knightley) egensinniga alster och frimodiga livsstil
satte prägel på hela 1900-talet. Filmen berättar om hur hon tog sig
ur ett trasigt äktenskap för att satsa på sitt författarskap efter att
hennes make Willy tog åt sig äran för hennes första bok.

Onsdag 7/11

Girl in the spiders web
Genre: Thriller.
Lisbet Salander, kultfiguren och huvudkaraktären från Stieg
Larssons Milleniumserie, återvänder till vita duken i GIRL IN THE
SPIDER'S WEB baserad på succéromanen med samma namn
(svensk titel "Det som inte dödar oss") av David Lagercrantz som
nu filmatiserats för första gången.

Söndag 11/11 18.30
Onsdag 14/11 19.00

Halvdan Viking
Genre: Familjefilm.
Halvdan Viking bor i Östbyn med smeden Björn sedan hans pappa
gett sig av på plundringsfärd. En dag när möter man den orädda
kungadottern Meia från fiendebyn Väst spirar en oväntad vänskap
fram mellan dem. Svensk text.

Söndag 11/11 15.00

DAGBIO: Guernseys litteratur– och potatisskalssällskap
London, 1946. Författaren Juliet får ett brev från en mystisk
litteraturklubb startad på den nazi-ockuperade ön Guernsey.
Nyfiken på vilka som ligger bakom breven, besöker hon ön.
Vi bjuder även på fika!

Onsdag 14/11 14.00
Längd 2 tim 3 min
Fr 7 år i vuxens
sällskap annars 11år.
Biljettpris: 90 kr

Nötknäpparen och de fyra världarna
Genre: Fantasy.
Allt Clara önskar sig är en väldigt speciell nyckel som kan låsa upp
en ask vilken innehåller en ovärderlig gåva. En gyllene tråd, som
hon får på sin gudfars årliga julfest, leder henne till den
eftertraktade nyckeln som försvinner in i en mystisk parallell värld.

Fredag 16/11 18.00
Söndag 18/11 15.00
Längd 1 tim 39 min
Tillåten från 11 år
Biljettpris: 105 kr

Boy Erased
Genre: Drama.
Filmen är baserad på Garrard Conleys självbiografi.
En nutidsberättelse om hur han som 19-åring outades som gay för
sina kristna föräldrar. Han ställdes inför valet att antingen förskjutas
av familjen eller delta i kyrkans konversionsterapi.

Söndag 18/11 18.30
Onsdag 21/11 19.00
Längd 1 tim 54 min
Censur ej klar.
Biljettpris: 105 kr

19.00

Längd 1 tim 51 min
Tillåten från 7 år
Biljettpris: 105 kr

Längd 1 tim 55 min
Tillåten från 15 år
Biljettpris: 110 kr

Längd 1 tim 38 min
Tillåten från 7 år
Biljettpris: 80 kr

Lördagen den 24 november , välkommen till 15-årsjubileum!
Vi välkomnar våra underbara besökare på vårt jubileumsfirande. Det kommer finnas aktiviteter för barnen som fiskedamm och
ansiktsmålning, till de vuxna ordnar vi lite snittar och bubbligt. Det kommer också att vara fina priser i kiosken. Välkomna på fest!
Håll utkik efter mer på hemsidan och våra sociala medier: www.gotene.se/bio, www.facebook.com/gotenebio och instagram:
biogotalejon. Självklart visar vi film också!
• Lilla Spöket Laban
Kl. 11.00
Längd 44 min
BT Pris: 60 kronor

• Dog days
Kl. 14.00
Längd 1 tim 53 min
BT Pris: 100 kronor

• Creed II
Kl. 17.00
Längd och censur ej klar
Pris: 100 kronor

• Halloween (2018)
Kl. 20.30
Längd 1 tim 44 min
Från 15 år Pris: 100 kronor

Följ oss på Facebook för senaste nytt!
facebook.com/gotenebio

Vänd sida

The Front Runner
Genre: Drama.
Den sanna historien om den amerikanske senatorn Gary Harts
uppgång och fall. Hans kampanj skakades av det skandalösa
avslöjandet att han haft en utomäktenskaplig kärleksaffär med
fotomodellen Donna Rice.

Söndag 25/11 18.30
Onsdag 28/11 19.00
Längd 1 tim 53 min
Censur ej klar.
Biljettpris: 105 kr

Leave no trace

Will och hans 13-åriga dotter lever sedan många år ett harmoniskt
och isolerat liv i en skogspark utanför Portland, Oregon, tills den
dag ett ödestiget misstag förändrar deras liv.

Söndag 2/12 18.30
Onsdag 5/12 19.00
Längd 1 tim 48 min
Tillåten från 7 år
Biljettpris: 105 kr

Hodjas flygande matta
Genre: Animerad familjefilm.
Hodja drömmer om något mer än att ta över sin pappas skrädderi.
Då Hodja får en flygande matta flyger han iväg utan pappas
tillstånd. Snart träffar Hodja flickan Smaragd, tyvärr blir hon indirekt
skyldig till att Hodja förlorar mattan. Svenskt tal.

Söndag 2/12 15.00
Söndag 9/12 15.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 80 kr

DAGBIO: Fakiren som fastnade i ett skåp
Ajatashatru Lavash Patel "Aja" (Dhanush) har bott hela sitt liv i
Rajasthan. Han uppträder på gatorna och människor tror att han
har speciella magiska krafter. Efter att hans mamma har dött beger
han sig till Paris för att hitta sin pappa med en falsk 100-eurosedel i
fickan. Vi bjuder även på fika!

Onsdag 5/12

Mortal Engines
Genre: Sci-fi, Äventyr.
Tusentals år efter att en katastrof förstörde civilisationen har
mänskligheten anpassat sig och ett nytt sätt att leva har utvecklats.
Gigantiska vandrande städer rör sig nu över jorden, på jakt efter
mindre städer att plundra.
Baserad på Philip Reeves bokserie De vandrande städerna.

Söndag 9/12 18.30
Onsdag 12/12 19.00

Genre: Drama.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Genre: Animerad action.

14.00

Längd: 1 tim 35 min
Barntillåten i vuxens
sällskap, annars 7 år.
Biljettpris: 90 kr

Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 105 kr

13 årige Miles lär sig att omfamna ett helt nytt och oväntat liv som
den helt nye Spider-Man! Med hjälp av några överraskande nya
vänner lär Miles sig att hitta hjälten inom sig. Svenskt tal.

Söndag 16/12 15.00
Söndag 30/12 15.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 80 kr

The Wife
Genre: Drama.
Joan Castleman som är gift med en av USA:s mer framstående
romanförfattare, har de senaste 40 åren helt ignorerat sina egna
författartalanger och i stället satsat allt på makens karriär.
Nu har hon slutligen fått nog.

Söndag 16/12 18.30
Onsdag 19/12 19.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 105 kr

Lyckligare kan ingen vara
Genre: Komedi.
En film som kretsar runt fem par i olika generationer. Deras liv vävs
samman av tillfälligheter men ibland genom mycket avsiktliga val
där den gemensamma drivkraften är sökandet efter kärlek. En
dråplig och rörande film om mänsklighetens främsta gemensamma
nämnare, längtan efter att älska och att bli älskad. Svensk text.
ÅRETS JULFILM

Fredag 21/12 19.00
Tisdag 25/12 19.00
Onsdag 26/12 19.00
Söndag 30/12 18.30
Längd 1 tim 44 min
Tillåten från 7 år
Biljettpris: 105 kr

Mary Poppins kommer tillbaka
Genre: Musikal, Familjefilm.
Emelie Blunt är Mary Poppins, den perfekta barnsköterskan med
unika magiska färdigheter. Hon kan förvandla den tråkigaste uppgift
till ett oförglömligt, fantastiskt äventyr. I den här helt nya uppföljaren
hjälper hon nästa generation i Banks-familjen. Svenskt tal.

Tisdag 25/12 15.00
Längd och
censur ej klar.
Biljettpris: 80 kr

Välkommen till ungdomsvisning på Göta Lejon!
17.30 bjuder vi på snacks. Pris: Ungdomar 18 år och yngre: 50 kronor/film. Övriga: 105 kronor/film.

Nötknäpparen och de fyra världarna - Fredag 16 november, klockan: 18.00
Längd: 1 tim 39 min. Från 7 år i vuxens sällskap, annars 11 år.

Overlord - Fredag 14 december, klockan: 18.00
Längd: 1 tim 49 min. Från 11 år i vuxens sällskap, annars 15 år.
Föreställningarna är ett samarbete med Götene Kommun - Ungdom och bibliotek och är riktad mot ungdomar
Läs mer om filmerna på www.gotene.se/bio Naturligtvis DROGFRITT!

