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Pjuske flyver fra reden
Søndag 31.3. kl.14.00
Søndag 7.4. kl.14.00
1 time 23 min.
Billetpris: 60 kr.

Dansk tale

Det er tid for Pjuskes og hans familie at
trække sydpå. Men den lille PJUSKE
forhindres i at flyve med sin familie og han
efterlades helt mutters alene på Island.
Han beslutter sig for at krydse øen og finde
Paradisdalen - en dal, hvor det aldrig bliver
vinter.

Captain Marvel
Søndag 31.3. kl.16.00
Søndag 7.4. kl.16.00
2 timer 10 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 60 kr.

Rumvæsenet Vers nødlander på planeten
Jorden anno 1995.Her møder hun Shieldagenten Nick Fury.
Sammen kaster de sig ud i kampen for at
standse en faretruende kosmisk krig. Alt
imens Vers langsomt begynder at huske sin
mystiske fortid, som muligvis knytter hende
til menneskeheden.

Selvhenter
Babybio
Mandag 1.4. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 2.4. kl.19.30
Onsdag 3.4. kl.19.30
Søndag 7.4. kl.19.30
1 time 30 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Det umage brødrepar Magnus og Emil,
drager til Spanien for at hente liget af
deres afdøde far, der har drukket sig
ihjel.
Selvom Magnus i første omgang kun
er taget med for at få fat i farens Rolexur, bliver det en rejse, der bringer de to
brødre tættere sammen.

Britt-Marie var her
Tirsdag 9.4. kl.19.30
Onsdag 10.4. kl.19.30
Søndag 14.4. kl.19.30
1 time 37 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Da 63 årige Britt-Marie forlader sin mand efter
40 års ægteskab, bliver hun tvunget til at tage
sit liv op til revision – gøre op med gamle
vaner for at møde den nye verden.
En skøn perle om nye begyndelser af
forfatteren bag succesromanen ”En mand der
hedder Ove”.
Pernilla August spiller Britt-Marie.

Minisekterne - På nye eventyr
Søndag 14.4. kl.14.00
Søndag 28.4. kl.14.00
Søndag 5.5. kl.14.00
1 tim2 32 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale
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.

Den første sne falder i insekternes dal, så
nu gælder det om at få samlet forråd til
vinteren. Under indsamlingen havner en
lille mariehøne i en kasse, som bliver sendt
til det fjerne Caribien. Da mariehønens
forældre opdager det, går insekternes
tapre redningshold i aktion!

Få Solrod Bio program sendt til din e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på
www.solrodbio.dk - udsendelse af Nyhedsbreve,

Ternet Ninja
Søndag 14.4. kl.16.00
1 time 23 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 60 kr.

Den ternede ninja hjælper Aske med hans
problemer, og drengen lover til gengæld
at hjælpe dukken, uden helt at vide, hvad
det indebærer. Dukken er fast besluttet på
at få hævn ved at slå den skuppelløse
direktør ihjel, men Aske insisterer på, at
der er en bedre løsning.

On the basis of sex
Mandag 15.4. kl.19.30
Tirsdag 16.4. kl.19.30
Onsdag 17.4. kl.19.30
2 timer
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr

Det biografiske drama om advokaten,
ligestillingsforkæmperen og ikke mindst
kvinden, Ruth Bader Ginsberg.
Året er 1956, Ruth kæmper en indædt
kamp for ikke bare at få sin uddannelse,
men også ændre fremtidens syn på
kvinder.

Dronningen
Tirsdag 23.4. kl.19.30
Onsdag 24.4. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 28.4. kl.19.30
2 timer 08 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Anne indleder en affære med sin 17-årige
stedsøn Gustav,
Derved risikerer Anne alt, hvad hun har
kært. Men hvor langt er hun egentlig villig
til at gå? Hun må gøre op med sig selv,
hvilket slags menneske hun er - og tage
de fatale konsekvenser.

Seniorbio - Happy Ending
Torsdag 25.4. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
1 time 36 min.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

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.

Hacker
Søndag 28.4. kl.16.00
Søndag 5.5. kl.16.00
1time 36 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Familiefilmen følger den 13-årige hacker
Benjamin, hvis mor forsvandt da han var 7
år gammel, og som aldrig har kendt sin far.
Da nye overvågningsbilleder kunne tyde på,
at Benjamins mor stadig er i live, indleder
han ved hjælp af moderne teknologi sin
egen eftersøgning i samarbejde med
veninden Savannah.

Alle ved det
Tirsdag 30.4. kl.19.30
Onsdag 1.5. kl.19.30
Søndag 5.5. kl.19.30
2 timer 12 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

På gensyn i

Dramaet 'Alle ved det' foregår i en mindre by
uden for Madrid, hvor en familie samles til et
bryllup. Thrillerdrama om
familiehemmeligheder, paranoia og fortidens
hjemsøgende natur.
”Penélope Cruz og Javier Bardem leverer en
pragtpræstation”.
Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd
filmen med oplæste undertekster.

