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Widows
Onsdag 2.1. kl.19.30
Søndag 6.1. kl.19.30
2 timer 8 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

En moderne Heat - en kupfilm, om de
mennesker, der begår kriminalitet med livet og
sjælen som indsats. Heriblandt nogle af USA’s
mest udsatte befolkningsgrupper: den
afroamerikanske kvinde, den latinamerikanske
kvinde og den østeuropæiske immigrant.

Peddersen og Findus: Findus flytter hjemmefra
Søndag 6.1. kl.14.00
1 time 21 min.
Billetpris: 60 kr.

Peddersen indretter et hoppeværelse i udhuset
til Findus, så han ikke forstyrrer i huset. Men
Findus begynder at elske friheden så meget, at
han beslutter at flytte derud. Det havde
Peddersen ikke regnet med! Skal han virkelig
undvære sin lille ven i huset?

Fantastiske skabninger 2: Gindewalds forbrydelser
Søndag 6.1. kl.16.00
Søndag 13.1. kl.16.00
2 timer 14 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Eventyrfortsættelsen er anden del af en serie
på i alt fem planlagte film, som foregår i samme
verden som Harry Potter-franchisen. Plottet er
dog rykket 70 år tilbage i tiden, hvor vi bl.a. kan
opleve en ung version af troldmandsskolen
Hogwarts rektor, Dumbledore, der bliver spillet
af Jude Law.

A Star is born
Mandag 7.1. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 8.1. kl.19.30
Onsdag 9.1. kl.14.00+19.30
Søndag 13.1. kl.19.30
2 timer 15 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

I den romantiske film 'A Star Is Born'
forelsker en stor musikstjerne sig i en ung
talentfuld kvinde, som han hjælper med at
blive berømt.
Samtidig kæmper han selv med
alkoholmisbrug, der snart ikke kan
ignoreres.

Honning Margrethe og Eventyrhaven
Søndag 13.1. kl.14.00
Søndag 20.1. kl.14.00
Søndag 27.1. kl.14.00
1 time 28 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Da Apollo, med det store hjerte, ankommer til
landsbyen med de små dyr, ønsker han ikke
at forstyrre kongedømmets almindelige liv på
tærsklen til jubilæet af dronningen. Resultatet
er en sammensværgelse mod dronnigen.

Christian IV Den sidste rejse
Tirsdag 15.1. kl.19.30
Onsdag 16.1. kl.19.30
Søndag 20.1. kl.19.30
1 time 30 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Året er 1648. Christian IV er alvorligt syg, og
med døden i hælene tager den syge konge mod
København for at dø på Rosenborg Slot. Turen
mod København bliver en rejse i Christians og
Kirstens stormfulde ægteskab, fra første møde
og forelskelse til bitter strid og ulykkelig
kærlighed.

Mary Poppins vender tilbage
Musicalfilmen 'Mary Poppins vender tilbage'
foregår i et depressionsramt London 20 år
efter klassikeren
Mary Poppins.
Barnepigen kommer på besøg igen hos
familien Banks, og nu er børnene Jane og
Michael blevet voksne.

Lørdag 19.1 kl.14.00
Søndag 20.1. kl.16.00
Søndag 27.1. kl.16.00
2 timer 10 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Seniorbio: Vogterne
Mens alle våbenføre franske mænd kæmper
ved fronten under Første Verdenskrig, må
kvinderne overtage arbejdet ude på landet
Men fraværet af mænd betyder også, at de
yngre kvinder får smag for løssluppenhed og
frihed.

Torsdag 17.1 kl.10.00
2 timer 18 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr

Happy Ending
Kan man starte forfra efter 49 års
ægteskab? Og kan man i det hele taget
undvære hinanden? HAPPY ENDING er
en smuk og dejlig fortælling om at det
aldrig er for sent at få en ordentlig flyvetur
eller at begynde at ryge.

Tirsdag 22.1. kl.19.30
Onsdag 23.1.
kl.14.00+kl.19.30
Søndag 27.1. kl.19.30
1 time 36 min.
Billetpris: 70 kr.

FORPREMIERE Unge Astrid
Mandag 28.1. kl.19.30
2 timer 4 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark
Klubbens medlemmer kan tage én
ledsager med til 1/2 pris.

Denne fortælling er en fri fortolkning af
dengang, en ung Astrid – trods tidens
forventninger og religiøse påbud –
bestemte sig for at bryde med
samfundets normer og følge sit hjerte.

Robin Hood
Den krigserfarne korsridder, Robin af Loxley,
og hans mauriske kommandant, John, vender
tilbage til England, hvor de sammen starter et
opgør mod den korrupte, engelske krone.
Oprøret kræver snilde, mod og ikke mindst
uovertrufne kampfærdigheder.

Tirsdag 29.1. kl.19.30
Onsdag 30.1. kl.19.30
Søndag 3.2. kl.19.30
1 time 48 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Mary og Troldkvindens blomst

Søndag 3.2. kl.14.00
Søndag 10.2. kl.14.00
1 time 42 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Ternet Ninja

Søndag 3.2. kl. 16.00
Søndag 10.2. kl. 16.00
1 time 23 min.
Censur; afventer
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Før frosten

Tirsdag 5.2. kl.19.30
Onsdag 6.2. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 10.2. kl.19.30
1 time 44 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Husk: Film skal ses i biografen! På gensyn i Solrød Bio og www.solrodbio.dk

