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Klovn the Final
Søndag 1.3. kl.16.00+kl.19.30
Billetpris: 70 kr.
1 time 34 min.
Tilladt over 11 år
Babybio:
mandag 2.3. kl.10:00
Billetpris: 55 kr.

KLOVN THE FINAL handler om
kærligheden og bliver en sidste
tåkrummende pinagtig og vanvittig
KLOVN-rejse på det store lærred.
Frank runder de 50 og får mulighed
for at kigge på sit eget liv udefra - og
alt er på spil.

Spioner på missioner
Søndag 1.3. kl.14.00
Søndag 8.3. kl.14:00+kl.16:00
1 time 42 min.

Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Nyt og sjovt eventyr for hele familien!
Masser af humor, skøre agent-gadgets,
god musik og action
Den ultimative mission, som kræver en
helt speciel forklædning: Lance
forvandles til en modig, imponerende,
majestætisk… due!

1917
Tirsdag 3.3. kl.19.30
Onsdag 4.3. kl.19.30
Søndag 8.3. kl.19.30
1 time 58 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Første verdenskrig er på sit højeste. Blake
og Schofield bliver sendt dybt ind på
fjendens territorium for at advare deres
egne mænd om et skæbnesvangert
baghold.
Hvis de to unge soldater fejler, vil 1600
mænd miste livet – heribladt Blakes egen
bror.

Seniorbio - Selvmordsturisten
Torsdag 19.3 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 30 min
Tilladt over 15 år

Forsikringsagenden Max får konstateret en
kræftsvulst i hjernen og befinder sig i en
eksistentiel krise.
Da han hører om et afsidesliggende
luksushotel specialiseret i aktiv dødshjælp,
beslutter hans sig for at opsøge det, men
opholdet forløber ikke som ventet.

Portræt af en kvinde i flammer
Tirsdag 10.3. kl.19.30
Onsdag 11.3. kl.19.30
Søndag 15.3. kl.19.30
1 time 59 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

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.

Et møde mellem to kvinder i 1770ernes
Frankrig.
Den unge portrætmaler Marianne skal male
et portræt af den smukke Heloise - uden at
hun opdager det.
De udvikler et tæt venskab, et kunstnermuse-forbindelse og sidst men ikke mindst et
erotisk kærlighedsforhold.
Få Solrod Bio program sendt til din e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på
www.solrodbio.dk - udsendelse af Nyhedsbreve.

Drømmebyggerne
Søndag 15.3. kl.14.00
Lørdag 21.3. kl.14.00
Søndag 22.3. kl.14.00
1 time 21 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

12-årige Minnas liv bliver vendt på hovedet,
da den nye bonussøster Jenny flytter ind.
Jenny er en plage, og Minna vil have hende
ud af sit liv! En nat møder Minna
Drømmebyggerne og opdager, at hun kan
ændre Jenny ved at ændre hendes
drømme.

Sonic the Hedgehog
Søndag 15.3. kl.16.00
Søndag 22.3. kl.16.00
1 time 40 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Den lille ensomme Sonic, som er i
stand til at bevæge sig supersonisk
hurtigt, forsøger at spille baseball med
sig selv – og forårsager derved en
kortslutning, som mørklægger hele den
amerikanske vestkyst.

En helt almindelig familie
Tirsdag 17.3. kl.19.30
Onsdag 18.3. kl.19.30
Søndag 22.3. kl.19.30
1 time 33 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Deres liv bliver totalt vendt på hovedet, da
faderen vælger at skifte køn.
Historien er baseret på instruktørens egen
barndom, hvor hendes far skiftede køn og
giver hende i filmen lejlighed til at
reflektere over vores syn på kernefamilier
og normalitetsbegrebet.

Fremad
Søndag 29.3.
kl.14.00+16.00
Søndag 5.4. kl.14.00+16.00
1 time 42 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Animationsfilmen 'Fremad' handler om
to alfe-brødre i teenageårene, som
drager ud på en begivenhedsrig rejse,
i håbet på at udforske hvorvidt magi
stadig findes - og måske møde deres
afdøde far igen.

Bombshell
Tirsdag.24.3. kl.19.30
Onsdag 25.3. kl.16.00+kl.19.30
Søndag 29.3. kl.19.30
1 time 48 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Babybio: mandag 6.4. kl.10:00
Billetpris: 55 kr.

Filmen er baseret på virkelige,
skandaløse hændelser og er et portræt
af de modige kvinder, der risikerede
deres karriere og omdømme, ved at
kæmpe imod Fox News topchefen Roger
Ailes’ sexchikane af de kvindelige
ansatte.

Krudttønden
Tirsdag 31.3. kl.19.30
Onsdag 1.4. kl.19.30
Søndag 5.4. kl.19.30
1 time 46 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

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

”Krudttønden” er inspireret af de virkelige
hændelser omkring terrorangrebet på
Kulturhuset Krudttønden og Københavns
Synagoge i februar 2015.

