
Presenterar bioprogrammet  13/1– 20/3 2019  Med reservation för eventuella ändringar 

 

 Green Book                  Genre: Drama, Komedi. 
En före detta utkastare från de italiensk-amerikanska kvarteren i 
Bronx New York, anställs för att köra den världsberömda klassiska 
pianisten Don Shirley, med rötter i den afroamerikanska kulturen, 
på en konsertturné genom djupaste amerikanska södern. 

Söndag 13/1    18.30 
Onsdag 16/1    19.00 
Längd 2 tim 10 min  
Tillåten från 11 år 
Biljettpris: 105 kr   

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

Vänd sida 

 

 Bamse och dunderklockan      Genre: Animerad familjefilm. 
I Bamse och dunderklockan återser vi många karaktärer vi mött i de 
tidigare två filmerna och de tar oss med på ett spännande nytt 
äventyr både på land och till havs, där våra vänner möter nya typer 
och utmaningar. Svenskt tal. 

Söndag 13/1    15.00 
Onsdag 13/2    11.00 
Längd 1 tim 3 min  
Barntillåten 
Biljettpris: 80 kr   

 

 Ploey—Ett vinteräventyr            Genre: Animerad familjefilm. 
Lilla Ploey har ännu inte lärt sig att flyga när hans familj ska flytta 
söderut för att undvika den kommande vintern. Han måste nu 
överleva den arktiska vintern, elaka fiender och andra äventyr för 
att kunna återförenas med sin familj. Svenskt tal. 

Söndag 20/1    15.00 
 
Längd 1 tim 23 min  
Censur ej klar. 
Biljettpris: 80 kr   

 

 Beautiful Boy                     Genre: Drama. 
Den framgångsrike journalisten David Sheffs har alltid försökt ge 
sin älskade son allt han behöver. När sonen börjar experimentera 
med crystal meth och missbruket är ett faktum ger sig David i kast 
med något av det svåraste föräldrar kan utsättas för. 

Söndag 20/1    18.30 
Onsdag 23/1    19.00 
Längd 2 tim 1 min  
Tillåten från 15 år 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Britt-Marie var här                 Genre: Drama, Komedi. 
När Britt-Marie lämnar sin man efter 40 års äktenskap hamnar hon i 
Borg där hon tar över som tränare för byns ungdomslag, trots att 
hon avskyr fotboll. Men snart väcks hennes drömmar och med dem 
en undangömd framtidstro. Svensk text. 

Söndag 27/1     18.30 
Onsdag 30/1     19.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Röjar-Ralf Kraschar Internet             Genre: Animerad familjefilm. 
I detta nya äventyr lämnar Ralf och Vanilja sin spelhall och beger 
sig in i den outforskade, vidsträckta och spännande internetvärlden, 
som kanske eller kanske inte kommer överleva Ralfs röjande. 
Svenskt tal. 

Söndag 3/2    15.00 
Torsdag 14/2    15.00 
Längd 1 tim 52 min 
Censur ej klar 
Biljettpris: 80 kr   

 

 The Mule                     Genre: Drama, Crime. 
Earl Stone (Clint Eastwood), en fattig och ensam man i  
80-årsåldern, blir erbjuden ett jobb som chaufför. Det låter enkelt, 
men vad Earl inte vet är att han precis har tagit jobbet som 
knarkkurir åt den mexikanska kartellen. 

Söndag 3/2      18.30 
Onsdag 6/2    19.00 
Längd 1 tim 56 min  
Tillåten från 11 år 
Biljettpris: 105 kr   

 

 LEGO Filmen 2                  Genre: Animerad familjefilm. 
I den efterlängtade uppföljaren återförenas nu Bricksburgs hjältar i 
ett nytt, actionfyllt äventyr. Den här gången hotas de av LEGO 
DUPLO-inkträktare från yttre rymden som förstör allt i sin väg 
snabbare än invånarna hinner bygga upp det igen. Svenskt tal. 

Söndag 10/2    15.00 
 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 80 kr   



 

 The Destroyer                        Genre: Action. 
Som rookie placerades LAPD-polisen Erin Bell som rookie 
undercover med ett kultliknande gäng som förändrade hennes liv. 
När ledaren av det gänget åter dyker upp flera år senare måste 
hon arbeta sig tillbaka genom de återstående medlemmarna. 

Söndag 10/2    18.30 
Onsdag 13/2    19.00 
Längd 2 tim 3 min  
Tillåten från 15 år 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Eld och lågor                      Genre: Drama, Romantik. 
Berättelsen om kampen mellan två konkurrerande nöjesparker på 
var sin sida om Allmänna gränd på Djurgården i Stockholm.  
Här växer de unga arvingarna Ninni och John upp som oundvikligt 
dras till varandra trots att deras kärlek är förbjuden. Svensk text. 

Smygpremiär på Alla hjärtans dag (Torsdag, 14 februari) 

Torsdag 14/2   19.00 
Söndag  17/2    18.30 
Onsdag  20/2   19.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Alita: Battle Angel                        Genre: Action, Sci-fi. 
Från de visionära filmskaparna James Cameron ("Avatar") och 
Robert Rodriguez ("Sin City") kommer nu ALITA: BATTLE ANGEL. 
En actionladdad historia om en ung kvinnas resa för att upptäcka 
sanningen om sig själv och hennes kamp för att förändra världen. 

Söndag 17/2    15.00 
 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Draktränaren 3                  Genre: Animerad familjefilm. 
I nästa kapitel av Draktränaren kommer Hicke och Tandlöse 
äntligen att upptäcka sina sanna öden; Hickes som byn Berks 
ledare och Tandlöses som drakledare för alla Nattfasor. Deras 
vänskap prövas hårdare än någonsin tidigare. Svenskt tal. 

Söndag 24/2    15.00 
 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 80 kr   

 

 Mary Queen of Scots                       Genre: Drama. 
Filmen som utforskar den karismatiska Mary Stuarts turbulenta liv. 
Efter att ha krönts till Frankrikes drottning vid 16 års ålder och blivit 
änka vid 18, vägrar Mary att gifta om sig. Istället återvänder hon till 
hemlandet Skottland för att återta tronen som styrs av Elizabeth I. 

Söndag 24/2    18.30 
Onsdag 27/2    19.00 
Längd 2 tim 5 min  
Censur ej klar. 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Captain Marvel                         Genre: Action, Sci-fi. 
Carol Danvers (Brie Larson) blir en av universums mäktigaste 
hjältar när Jorden hamnar mitt i ett galaktiskt krig mellan två 
utomjordiska raser. 

Söndag 3/3      18.30 
Onsdag 6/3      19.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 105 kr   

 

 En kvinna bland män                       Genre: Drama. 
Filmen berättar en inspirerande och sann historia om den unga 
advokaten Ruth Bader Ginsburg när hon tillsammans med sin man 
Marty tar sig an ett banbrytande fall inför USA:s Högsta Domstol 
och kringgår ett sekel av könsdiskriminering. 

Söndag 10/3     18.30 
Onsdag 13/3     19.00 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 105 kr   

 

 Småkryp 2                        Genre: Animerad familjefilm. 
SMÅKRYP 2 inleds i en liten konservfabrik på landet. Av misstag 
hamnar en liten nyckelpiga i en kartong med matvaror - som 
skeppas till Karibien! Hans ena förälder beger sig genast av på en 
äventyrlig resa för att finna den lilla telningen? Svenskt tal. 

Söndag 10/3     15.00 
 
 
Längd & censur ej klar 
Biljettpris: 80 kr   

 

 Kapernaum                          Genre: Drama. 
Libanons officiella Oscarsbidrag Kapernaum gör ett segertåg över 
världen - alla berörs av lille Zain Al Rafeeas otroliga insats i rollen 
som gatupojken som vägrar ge upp. Filmen fick jurypriset vid 
filmfestivalen i Cannes, och manuspriset under Stockholms 
filmfestival där den också röstades fram till publikens favoritfilm. 

Söndag 17/3     18.30 
Onsdag 20/3     19.00 
 
Längd 2 tim 1 min  
Tillåten från 11 år 
Biljettpris: 105 kr   

Sportlovsbio 

Bamse och dunderklockan — Onsdag 13/2 kl 11.00 
Röjar-Ralf kraschar Internet — Torsdag 14/2 kl 15.00 

Även en ungdomsfilm kommer visas, mer info på vår hemsida och sociala medier! 


