Presenterar programmet 16/9 - 2/11 2018

Med reservation för eventuella ändringar

= Höstlovsbio
Superhjältarna 2 - Allas vår favoritsuperhjältefamilj är tillbaka, men den
här gången står mamma Helen i rampljuset, och pappa Bob stannar
hemma med barnen Violet och Dash för att göra hjälteinsatser i
vardagslivet och försöka sköta allt som har med ett "normalt" familjeliv
att göra. Det är en tuff omställning för alla, och det blir ännu tuffare, för
ingen av dem har ännu en aning om lilla babyn Jack-Jacks alla
superkrafter. När en ny skurk smider en genial och farlig plan måste
familjen tillsammans med Fryzo samarbeta igen.
Alla talar svenska
Genre: Animerat, Familjefilm.

Söndag 16/9
klockan 15.00
Söndag 23/9
klockan 15.00
Torsdag 1/11
Klockan 15.00
Biljettpris: 80 kronor
Längd: 2 tim 6 min
Tillåten från: 7 år

Gräns (Sv. Text) - Tina jobbar vid tullen och har ett sjätte sinne när det
gäller att peka ut smugglare. Det är nästan som om hon kan lukta sig till
när någon döljer något. Men när den mystiska Vore kliver av färjan så
tvivlar hon för första gången på sin instinkt. Hon anar att han döljer
något, men kan inte sätta fingret på vad. Baserad på en novell skriven
av John Ajvide Lindqvist som tidigare gav oss Låt den rätte komma in.

Söndag 16/9
klockan 18.30
Onsdag 19/9
Klockan 19.00

Genre: Drama, Thriller. Regi: Ali Abbasi.
Skådespelare: Eva Melander, Eero Milonoff, Jörgen Thorsson m.fl.
Alpha - Under sin första jakt med stammens främsta jägare såras en
man och lämnas för att dö. När han vaknar upp är han själv och
allvarligt skadad, och för att överleva måste han navigera den
ogästvänliga, oförlåtande vildmarken. En ensam varg, också övergiven
av sin flock, blir mannens enda sällskap och allierade i kampen mot
oräkneliga faror och odds som starkt talar emot att de ska hinna hem
före den livsfarliga vintern anländer.
Genre: Drama, Action, Thriller. Regi: Albert Hughes.
Skådespelare: Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe,
Lustiga små kryp - När Apollo, en rolig och godhjärtad kringresande
underhållare till syrsa en dag slår sig ner i en liten by där en massa
lustiga små kryp bor, tar det inte lång stund förrän han har vänt upp
och ner på allt i byn och dess kungarike. Apollo luras in i en fälla av
den listiga men svartsjuka Wendy, kusin till bi-drottningen Marguerite.
Apolloo blir oskyldigt anklagad för att ha kidnappat drottning
Marguerite vilket orsakar panik, inte bara i bi-kupan utan i hela byn.
Alla talar svenska

Genre: Animerat, Familjefilm.

Biljettpris: 105 kronor
Längd: 1 tim 48 min
Tillåten från: 15 år
Söndag 23/9
klockan 18.30
Onsdag 26/9
klockan 19.00
Fredag 2/11
Ungdomspris, se sid 2

Biljettpris: 105 kronor
Längd: 1 tim 37 min
Tillåten från: 11 år

Söndag 30/9
klockan 15.00
Onsdag 31/10
klockan 15.00
Biljettpris: 80 kronor
Längd: 1 tim 28 min
Censur ännu ej satt

Johnny English strikes again - Den tredje delen i den underhållande
serien om Johnny English. Rowan Atkinson återvänder som den
mycket älskade men otursdrabbade hemliga agenten. Det nya
äventyret börjar när en cyberattack avslöjar identiteten
på alla agenter i Storbritannien, och gör den pensionerade Johnny
English till underrättelsetjänstens sista hopp och djupdyker i att hitta
superhackern.
Genre - Action, Komedi. Regi - David Kerr.
Skådespelare: Rowan Atkinson, Ben Miller, Emma Thompson m.fl.

Söndag 30/9
klockan 18.30
Onsdag 3/10
klockan 19.00

Pettson & Findus: Findus flyttar hemifrån - Findus hoppar runt i sin
nya säng varje natt så att stackars Pettson inte kan sova. För att få lite
ro bygger Pettson ett hopp-och-lekrum till Findus ute i uthuset bredvid.
Det visar sig att Findus älskar sitt nya rum och friheten det ger så
mycket att han bestämmer sig för att flytta dit permanent. Det var inte
riktigt vad Pettson hade tänkt sig. Pettson blir ledsen och ser framför
sig ett väldig ensamt liv utan sin trogne vän.

Söndag 7/10
klockan 15.00
Söndag 14/10
klockan 15.00

Alla talar svenska

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

Genre: Animerat, familjefilm.

Biljettpris: 105 kronor
Längd ännu ej satt
Censur ännu ej satt

Biljettpris: 80 kronor
Längd ännu ej satt
Censur ännu ej satt

Vänd sida

Venom - En av Marvels mest gåtfulla och komplexa tuffingar kan
snart ses på bioduken med Oscar®belönade Tom Hardy i rollen som
den dödliga beskyddaren Venom.
Genre: Action, Sci-fi, Skräck. Regi: Ruben Fleischer.
Skådespelare: Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze,
Reid Scott m.fl.
First Man - Efter den flerfaldigt Oscarbelönade jättesuccen La La Land,
samarbetar regissören Damien Chazelle och skådespelaren Ryan
Gosling igen med First Man, den spännande historien om hur NASA
landsatte en man på månen, med fokus på Neil Armstrong och åren
1961-1969. Filmen är baserad på boken av James R. Hansen och låter
oss komma nära Armstrong och de uppoffringar han gjorde för att
kunna utföra ett av världshistoriens farligaste uppdrag.
Genre: Drama. Regi: Damien Chazelle.
Skådespelare: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke m.fl.
Christoffer Robin & Nalle Puh - I denna spelfilm har Christoffer Robin,
den lilla pojken som en gång i tiden älskade att ge sig ut på äventyr i
Sjumilaskogen, blivit vuxen.
Men han känner sig vilsen i vuxenvärlden och nu måste hans
barndomsvänner, Nalle Puh, Nasse, Ior och Tiger, ge sig ut i vår värld
för att hjälpa Christoffer Robin hitta tillbaka till den omtänksamme och
lekfulle lille pojken som fortfarande finns inom honom.
Alla talar svenska

Genre: Animerat, Familjefilm.

Juliet, Naked - Annie bor i en tråkig småstad på Englands dystra
östkust tillsammans med Duncan som är minst lika tråkig. Tucker, en
briljant låtskrivare och artist har isolerat sig på den amerikanska
landsbyggden, det är åtminstone vad hans fans tror. Duncan är besatt
av Tuckers låtar och när Annie till slut erkänner hur mycket hon avskyr
allt som har med Tucker att göra får det oanade konsekvenser för dem
alla tre.
Genre: Komedi. Regi: Jesse Peretz.
Skådespelare: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris O'Dowd m.fl.
Goliat (Sv. Text) - Kimmies far Roland ska snart inställa sig för att
avtjäna ett fängelsestraff. Med Roland borta måste Kimmie axla rollen
som familjeförsörjare och ta över sin pappas kriminella affärer.
Det sociala arvet är dock tungt i släkten Henebro, där manlighet och
stryka mäts i förmågan att vinna alla strider, något som Kimmie aldrig
lyckats med.
Genre: Drama. Regi: Peter Grönlund.
Skådespelare: Sebastian Ljungblad, Joakim Sällquist m.fl.

Söndag 7/10
klockan 18.30
Onsdag 10/10
klockan 19.00
Biljettpris: 105 kronor
Längd ännu ej satt
Censur ännu ej satt

Söndag 14/10
klockan 18.30
Onsdag 17/10
klockan 19.00
Biljettpris: 105 kronor
Längd: 2 tim 18 min
Censur ännu ej satt

Söndag 21/10
klockan 15.00
Söndag 28/10
klockan 15.00
Biljettpris: 80 kronor
Längd: 1 tim 44 min
Tillåten från: 7 år

Söndag 21/10
klockan 18.30
Onsdag 24/10
klockan 19.00
Biljettpris: 105 kronor
Längd: 1 tim 45 min
Censur ännu ej satt
Söndag 28/10
klockan 19.00
Biljettpris: 105 kronor
Längd: 1 tim 25 min
Censur ännu ej satt

Stieg Larsson—Mannen som lekte med elden (Sv. Text)
Onsdag 31/10
Genom intervjuer, unikt arkivmaterial, dokumentära skildringar och reklockan 18.30
enactments-inspelningar blir MANNEN SOM LEKTE MED ELDEN ett
spännande, närgånget och fascinerande porträtt av författaren Stieg
Larsson som vigde sitt liv åt att kartlägga de högerextrema grupper som
Biljettpris: 105 kronor
blivit alltmer framträdande i 60-talets Sverige och resten av världen
Längd: 1 tim 39 min
fram till idag.
Tillåten från: 11 år
Genre: Dokumentär. Regi: Henrik Georgsson.

Höstlovsfilmer med ungdomspris fredag 2 november!
Under eftermiddagen bjuder vi på snacks.
Pris: Ungdomar 18 år och yngre: 50 kronor/film. Övriga: 100 kronor/film.

Ensam i rymden - klockan: 15.00
Längd: 1 tim 23 min. Från 7 år.

Alpha – klockan 18.00
Längd: 1 tim 37 min. Från 11 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!

Knattebio—Film för de minsta!

Välkomna på Dagbio onsdagar
Klockan 14.00. Pris: 80 kronor (inklusive fika efter filmen)

Vad hände, Alfons
Åberg?
Onsdag 31/10
klockan 13.00
Biljettpris: 60 kronor
Längd: 32 min

Lilla spöket Laban—
Buller och Bång
Torsdag 1/11
klockan 13.00
Biljettpris: 60 kronor
Längd: 44 min

26 september:

Mamma Mia—Here we go again

Längd: 1 tim 54 min

Barntillåten

17 oktober:

Vad ska folk säga

Längd: 1 tim 46 min

Från. 15 år

14 november:

Guernseys litteratur- och
potatisskalspajsällskap

Längd: 2 tim 3 min

Från. 11 år

5 december:

Fakiren som fastnade i ett skåp

Längd: 1 tim 32 min

Från 7 år

