Presenterar programmet 1/7 - 22/7 2018

Med reservation för eventuella ändringar

LasseMajas detektivbyrå - Det första mysteriet
Hur gick det egentligen till när Lasse och Maja träffades för
första gången? Följ med på det allra första fallet för LasseMajas detektivbyrå - ett spännande äventyr som börjar när
systrarna Hammarabis bok blir stulen från Vallebyskolan.
Boken bär på en mystisk hemlighet, och plötsligt är alla på
skolan misstänkta.

Söndag 1/7
klockan 18.00
Onsdag 4/7
klockan 18:00

Jurassic World: Fallen Kingdom
Det har gått tre år sedan den extravaganta nöjesparken Jurassic World förstördes av okontrollerade dinosaurier. Ön
Nublar ligger nu övergiven av människor medan de överlevande dinosaurierna slåss för sin överlevnad i djungeln. När
öns slumrande vulkan väcks till liv tar Owen och Claire på sig
att rädda de dinosaurier som finns kvar från utrotning.

Söndag 1/7
klockan 20.15
Onsdag 4/7
klockan 20:15

Ant-Man and the Wasp
Ett nytt kapitel med hjältarna, som har en häpnadsväckande
förmåga att krympa, tar sin början. I efterdyningarna av
Captain America: Civil War tampas Scott Lang med konsekvenserna av sina val, både som superhjälte och som pappa.
Han kämpar för att få balans mellan sitt familjeliv och sina
plikter som Ant-Man.

Söndag 8/7
klockan 18.00
Onsdag 11/7
klockan 18.00

Den blomstertid nu kommer
Samtidigt som Sverige hamnar under en mystisk attack
tvingas Alex tillbaka till sin barndomsby. Där måste han försonas med sin far och sin ungdomskärlek, Anna, medan de gemensamt kämpar för att överleva.

Söndag 8/7
klockan 20.15
Onsdag 11/7
klockan 20.15

Svenskt tal och svensk text

Biljettpris: 80 kronor
Längd: 1 tim 35 min
Tillåten från: 7 år

Biljettpris: 105 kronor
Längd: 2 tim 08 min
Tillåten från: 11 år

Biljettpris: 105 kronor
Längd: 1 tim 58 min

Tillåten från 11 år

Svenskt tal och svensk text

Biljettpris: 105 kronor
Längd: 2 tim 9 min
Tillåten från: 15 år

Hotell Transylvanien 3 - En monstersemester
Det är dags för vår favorit-monsterfamilj att åka på lyxkryssning – en chans för Drac att ta lite välbehövlig semester. till
en början är det frid och fröjd för familjen då de till fullo utnyttjar allt det som skeppet har att erbjuda. Men deras drömsemester förvandlas plötsligt till en mardröm då Mavis inser
att Drac fallit för den mystiska kaptenen Ericka.

Onsdag 18/7
klockan 18.00
Söndag 22/7
klockan 18.00

Mamma Mia! Here We Go Again
Gör dig redo att sjunga och dansa, skratta och förföras sommaren 2018! Mamma Mia! Here We Go Again tar oss tillbaka
till den grekiska pärlan Kalokairi, till det förflutna, för att berätta historien om hur allt blev som det blev med helt ny originalmusik baserad på ABBAs låtskatt.

Onsdag 18/7
klockan 20.15
Söndag 22/7
klockan 20.15

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

Biljettpris: 80 kronor
Längd: 1 tim 37 min
Ej granskad

Biljettpris: 105kr
Längd: 2 tim 5 min
Ej granskad

