Lille sommerfugl
Mandag 4.1. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 5.1. kl.19.30
Onsdag 6.1. kl.16.00+kl.19.30
Søndag 10.1. kl.19.30
1 time 42 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Landmanden Ernst og hustruen Louise
skal holde guldbryllup i det lokale
forsamlingshus med dansktop musik og
kinddans.
Men som festlighederne udvikler sig,
kommer flere familiehemmeligheder
frem, og Ernst gemmer på den
allerstørste. Familien sættes derfor
overfor den ultimative prøvelse.

Croods 2 – En ny tid
Søndag 10.1. kl.14.00
Lørdag 16.1. kl.14.00
Søndag 17.1. kl.14.00
1 time 35 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Familien Croods skal finde et nyt sted
at leve. Så verdens første forhistoriske
familie begiver sig ud i verden på jagt
efter et mere sikkert sted at bo. Da de
finder et idyllisk, indhegnet paradis, der
opfylder alle deres behov, tror de, at
alle deres problemer er løst ... bortset
fra én ting.

Retfærdighedens ryttere
Tirsdag 12.1. kl.19.30
Onsdag 13.1. kl.19.30
Søndag 17.1. kl.19.30
1 time 56 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Den udstationerede militærmand
Markus, må tage hjem til sin
teenagedatter Mathilde, da hans kone
dør i en tragisk togulykke.En moderne
fabel om fællesskab, universets
tilfældigheder... og ja, selve livets
mening.

Honest Thief
Tirsdag 19.1. kl.19.30
Onsdag 20.1. kl.19.30
Søndag 24.1. kl.19.30
1 time 39 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Tom Carter ønsker at starte et nyt og

ærligt liv, efter han har mødt sit livs
kærlighed, og vil derfor melde sig selv
til FBI.
I forsøget opdager han dog, at den
lokale autoritet er langt værre end
ham, og da en masse penge kommer på
spil, må han bekæmpe de korrupte
agenter for at rense sit navn.

Billetbestilling via Hjemmesiden www.solrodbio.dk
Bestilte billetter skal afhentes senest
½ time før forestillingen.
Undgå kø - køb billetter i god tid.
Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.
Særforestillinger arrangeres.

Få Solrod Bio program og Nyhedsmail sendt til din
e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på www.solrodbio.dk

Seniorbio - Falling
I sin instruktørdebut, FALLING,
undersøger den anerkendte
skuespiller, VIGGO MORTENSEN,
de brud og kontraster som præger
en moderne familie. FALLING er et
intimt drama om en mands forhold
til sin aldrende far.

Torsdag 21.1 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 52 min.
Tilladt over 11 år

Operation Nordpolen
Søndag 24.1. kl.14.00
Søndag 31.1. kl.14.00
1 time 32 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Polarræven Tjep, arbejder i
postrummet hos et leveringsfirma.
Men han har større drømme end
det.
Tjep vil gerne være en såkaldt Top
Dog, og vil ligesom de andre
slædehunde med ud og levere
posten.

Berlin Alexanderplatz
Tirsdag 26.1. kl.19.30
Onsdag 27.1. kl.19.30
Søndag 31.1. kl.19.30
3 timer 3 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Fortællingen om Franz Biberkopf og
den konfliktfyldte skildring mellem
storbyen og individet. Hvordan kan
man forblive et anstændigt
menneske, når man befinder sig i
sølet og må kæmpe for overlevelse?
En moderne fortolkning af den
anmelderroste roman ved samme
navn fra 1929.

Babybio og Seniorbio
Solrød Bio har Babybio og
Seniorbio, men alle er
selvfølgelig velkomne til
disse forestillinger.
Til babybio er lyden lidt
svagere end normalt og
lyset sat på svagt blus.

Babybio
1. mandag i måneden
kl.10.00
Handicapliften bringer
barnevognene trygt
ned i biografen. Billetpr:
55 kr.

Seniorbio
3. torsdag i
måneden kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
spilles også kl.19.30
billetpris: 60 kr.

Børnefødselsdage kan afholdes i den lille sal.
Børnefødselsdag kan
afholdes på søndage i
forbindelse med kl. 14
forestillingen samt 3. lørdag i
måneden kl. 14 med den
film, der er på programmet.

Det koster 200 kr. at leje den lille sal fra kl.
12:30-14 - Derudover betales for en
biografbillet pr. person.
Kontakt billetsalget på telefon 56 14 44 22 i
billetsalgets åbningstid for nærmere
information, og om der er ledigt på den
ønskede dag.

Download SubReader appen til din smartphone.
Scan QR koden ved biografsalen
Læn dig tilbage og nyd filmen
med oplæste undertekster.

