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Baby-bossen 2

Bröllop, begravning och dop

7 nov. 107 min. Söndag kl. 16
Från 7 år. 80 kr.

7 nov. 108 min. Söndag kl. 19
Från 7 år. 100 kr.

Bröderna Templeton, Tim och hans
Babyboss-lillebror, har blivit vuxna och
glidit isär. När babyn Tina avslöjar att hon
är en hemlig toppagent för Babybolaget
kommer det att återförena Templetonbröderna på oväntade sätt.

Vi följer familjerna Öhrn och Seger och
tar oss genom höst och vinter på väg mot
julfirande och mot en nyårsafton som
oundvikligen innebär ett slut på det
gamla och en början på något nytt? En
film om kärleken och döden och allt
däremellan.

The Father

Ron rör om

14 nov. 97 min. Söndag kl. 19
Från 11 år. 100 kr.

21 nov. 106 min. Söndag kl. 16
Från 7 år. 80 kr.

Anthony närmar sig de 80 men i hans ögon
finns ingen anledning till oro, han har det
bra i sin bekväma våning. Hans dotter
Anne ser dock hur han försvinner in i sin
egen värld av minnen och föreställningar.

Ron rör om är berättelsen om den lite
blyga skolkillen Barney och Ron, hans nya
digitala robotkompis som är tänkt att bli
hans bästa vän.

Sagan om björnarna
Karl-Bertil som
Jonssons
erövrade
Sicilien
julafton

Världens värsta människa
28 nov. 121 min. Söndag kl. 19
Från 7 år. 100 kr.

21 nov. 104 min. Söndag kl. 19
Barntillåten. 100 kr.

Den tredje filmen i Joachim Triers Oslotrilogi (Repris och Oslo, 31 augusti) är en
dramakomedi om kärleken i vår tid, om
att ha alla möjligheter i livet men
fortfarande känna sig som världens värsta
människa.

Berättelsen handlar om 14-åriga KarlBertil, som är varuhusdirektör Tyko
Johnssons son. Hans utstakade väg i livet
är att bli som sin far. Men Karl-Bertils
hjälte är Robin Hood.

Flummlarna

Drottning Margareta

5 dec. 85 min. Söndag kl. 16
Barntillåten. 80 kr.

5 dec. 121 min. Lördag kl. 19
Från 11 år. 100 kr.

Följ med Op och Ed på deras galna
äventyr i tid och rum! De är syskon av
arten flummlar och ser mest ut som
donuts med päls. Av misstag råkar
vildhjärnan Op och pessimisten Ed ut för
en tidsresa från Galapagosöarna 1835 till
dagens Shanghai, där de upptäcker att de
flummlarna dog ut strax efter 1835.

DROTTNING MARGARETA har enat
Danmark, Norge och Sverige i en union,
men är omgiven av fiender och
Margareta planerar därför ett äktenskap
mellan sonen Erik och den engelska
prinsessan Philippa. En allians med
England skulle stärka unionen och skydda
mot angrepp. Men en konspiration pågår
och Margareta hamnar i ett omöjligt
dilemma, som kan kosta henne allt.

Vad betyder symbolerna
I anslutning till bilden för vissa av filmerna hittar du en eller flera
symboler. Dessa har följande innebörd:
Syntolkning
Uppläst text
Läs mer om detta på vår hemsida. Du hittar informationen under fliken Övrigt.

Med reservation för ändringar. Se www.gotabio.se för uppdateringar av speltid och åldersgräns.
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Flykt

Bamse och vulkanön

12 dec. 83 min. Söndag kl. 19
Från 15 år. 100 kr.

26 dec. - minuter. Söndag kl. 16
Åldersgräns ej fastställd. 80 kr.

Den sanna historien om Amin som tvingas
konfrontera sitt förflutna för att rädda sin
framtid. Han flydde från Afghanistan till
Danmark som ensamresande barn. Nu, som
36-åring, är han framgångsrik akademiker
och ska gifta sig med sin pojkvän. Men han
har hemligheter som riskerar att rasera
det liv han har byggt upp.

Just som allt verkar vara lugnt och skönt
hemma hos Bamse och hans vänner
kommer ett nödanrop från Skalmans
gamla forskarkollega, biologen Beanka,
som mystiskt verkar ha försvunnit på en
forskningsresa.

Tills solen går upp

Sing 2

26 dec. - minuter. Söndag kl. 19
Åldersgräns ej fastställd. 100 kr.

2 jan. 112 min. Söndag kl. 16
Åldersgräns ej fastställd. 80 kr.

När Peder springer på sin före detta
flickvän Hanna har många år passerat och
de är båda lyckligt gifta på varsitt håll.
Samtidigt dras de fortfarande till
varandra men ingen av dem vill bryta upp
sina äktenskap eller vara otrogna.
En drömlik kärlekshistoria av Peter Dalle.

Buster har gjort New Moon Theatre till
en lokal hit, men Buster har ett större
mål i sikte: att sätta upp en ny show på
Crystal Tower Theatre i glamorösa
Redshore City.

Sagan
om björnarna som
Utvandrarna
erövrade Sicilien

Världens värsta människa

2 jan. - minuter. Söndag kl. 19
Åldersgräns ej fastställd. 100 kr.
UTVANDRARNA är berättelsen om modet
att ge sig ut i det okända. Hemma på
gården i Småland ser Kristina och Karl
Oskar hur livet sinar. I väst, över det
stora havet, hörs berättelser om en ny
värld. Om en chans att börja om.

Vad betyder symbolerna
I anslutning till bilden för vissa av filmerna hittar du en eller flera
symboler. Dessa har följande innebörd:
Syntolkning
Uppläst text
Läs mer om detta på vår hemsida. Du hittar informationen under fliken Övrigt.

Med reservation för ändringar. Se www.gotabio.se för uppdateringar av speltid och åldersgräns.

