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Så længe jeg lever
En dramatisk, humoristisk og poetisk rejse
gennem musikeren John Mogensens liv.
Vi følger ham fra barndommen til hans første
gennembrud med Four Jacks for så at gå i
glemmebogen - og i hundene - indtil han
pludselig brager igennem med sit enorme
gennembrud i 1971 med "Der er Noget galt i
Danmark!".

Tirsdag 3.4. kl.19.30
Onsdag 4.4. kl.14.00+19.30
Søndag 8.4. kl.19.30
1 time 50 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Cirkeline Coco og Det vilde næsehorn
Søndag 8.4. kl.14.00
Søndag 15.4. kl.14.00
1 time 10 min
Billetpris: 60 kr.

Cirkeline får en hjerteveninde med
prinsessenykker, og Ingolf møder et
næsehorn, der er træt af at være den lille.
Sammen tager de på en rejse, der lærer dem,
at det ikke altid er lykken at være den, der
bestemmer, og at selv et lillebitte næsehorn
kan vise sig at være en meget stor helt.

Askedrengen i Troldkongens sal
Søndag 8.4. kl.16.00
Søndag 15.4. kl.16.00
1 time 44 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 60 kr.

The Shape of Water
Mandag 9.4. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 10.4. kl.19.30
Onsdag 11.4. kl.19.30
Søndag 15.4. kl.19.30
2 timer
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Vi befinder os i Norge engang for længe,
længe siden.
Den fattige bondeknøs Esben Askedreng
og hans to brødre begiver sig ud på en
farefuld færd for at redde Prinsessen som
er taget til fange af den grusomme
Troldkonge, der bor i et bjerg og siges at
være umulig at besejre...

Vinder af Oscar for bedste film
Vi befinder os på et tophemmeligt
regeringsanlæg, hvor den stumme Elisa ved et
tilfælde opdager, at et væsen, der bedst kan
beskrives som en krydsning mellem et menneske
og en fisk, holdes fanget i et forsøgslaboratorium.
'The Shape of Water' er en krydsning mellem flere
genrer, hvor eventyret, monsterfilmen og
underdog-historien er de mest fremtrædende.

Loving Vincent
Torsdag 12.4. kl.19.30
1 time 50 min
Tilladt over 11 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.

Filmen er skabt som verdens første 100%
olieanimerede film. 150 kunstnere har malet hvert
eneste ene af de malerier, der krævedes til filmens
65.000 frames.
Resultatet er en farvestrålende, fascinerende og
berørende beretning om skaberglæde og
lidenskab produceret af Oscar-vindende Breakthru
Films og Trademark Films.
Vil du have Solrød Bio's
program sendt til din e-mailadresse?
Send blot en e-mail til: program@solrodbio.dk

Tomb Raider
Tirsdag 17.4. kl.19.30
Onsdag 18.4. kl.19.30
Søndag 22.4. kl.19.30
1 time 58 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Lara Croft er datteren af en excentrisk
eventyrer, der forsvandt for syv år siden.
Hun vil finde ud af sandheden om sin far og
begynder at efterforske mysteriet. Hans sidste,
kendte opholdssted er et gravkammer på en
mytisk ø, og det bliver en rejse med livet som
indsats for den unge arkæolog.

Seniorbio - The Greatest Showman
Torsdag 19.4 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

En original og nyskabende musical, som er
inspireret af P.T. Barnums ekstraordinære liv,
Kronen på værket i hans karriere var ”The
Greatest Show on Earth”, der var en
imponerende forestilling og en fejring af hans
enestående fantasi og opfindsomhed, som
endte med at begejstre publikum verden over.

Peter Kanin
Lørdag 21.4. kl.14.00
Søndag 22.4. kl.14.00
Søndag 29.4. kl.14.00
1 time 33 min.
Billetpris: 60 kr.

Nu kommer filmen bag den populære
børnebilledbog serie 'Peter Kanin'.
Bøgerne blev oprindeligt skrevet af den
engelske forfatter Beatrix Potter, og udkom
første gang tilbage i 1917.

Så længe jeg lever
Søndag 22.4. kl.16.00
Søndag 29.4. kl.16.00

1 time 50 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

En dramatisk, humoristisk og poetisk rejse
gennem musikeren John Mogensens liv.
Vi følger ham fra barndommen til hans første
gennembrud med Four Jacks for så at gå i
glemmebogen - og i hundene - indtil han
pludselig brager igennem med sit enorme
gennembrud i 1971 med "Der er Noget galt i
Danmark!".

You were never really here
Tirsdag 24.4. kl.19.30
Onsdag 25.4. kl.19.30
Søndag 29.4. kl.19.30
1 time 35 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Da en senators teenagedatter kidnappes,
hyres Joe til at opspore barnet, og
missionen fører ham dybere og dybere
ind i en korrupt og voldelig underverden,
hvor resultatet enten er døden eller en vej
tilbage til livet for Joe.

The Post
Tirsdag 1.5. kl.19.30
Onsdag 2.5. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 6.5. kl.19.30
1 time 56 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

På gensyn i

Oplev to af vor tids største skuespillere
sammen for første gang.
Steven Spielberg står bag filmatiseringen af
denne sande historie.
Året er 1971 og en række lækkede CIAdokumenter, de såkaldte Pentagon Papers,
viser, at USA’s skiftende præsidenter i
årevis har løjet om Vietnam-krigen.

