
The Inspection

Byttebytte Baby

Mumifars Eventyr

Mumier på udebane The Whale

Ustyrlig Kysset

Søndag 2.4. kl.19.30
2 timer 14 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 80 kr.

Mandag 3.4. kl.19.30
Tirsdag 4.4. kl.19.30
Onsdag 5.4. kl.19.30
1 time 35 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 80 kr.

Tirsdag 11.4. kl.19.30
Onsdag 12.4. kl.19.30
Søndag 16.4. kl.16.00+kl.19.30
1 time 49 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 80 kr.

Søndag 16.4. kl.14.00
Søndag 23.4. kl.14.00
1 time 14 min.
Billetpris: 60 kr

Filmen følger en ung sort, homoseksuel
mands kamp i militæret, hvor han må
kæmpe med fordomme og militærtræning.
I militæret er han fast besluttet på at falde
til i et system, der er mere end parat til at
afvise ham, i håbet om en bedre fremtid.

Komedien 'Bytte bytte baby' følger
to par, der begge skal være
forældre. Men fertilitetsklinikken
har ombyttet de befrugtede æg -
og pludselig er Liv gravid med
kontrolfreaken Cecilies baby - og
omvendt.

Da stakkels Mumi bliver sengeliggende
efter et hvepsestik, vil Mumifar muntre
ham op
Han fortæller om dengang han sejlede
med en båd på et vildt og stormende hav,
og om dengang han reddede Mumimor og
sød kærlighed opstod.

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.

Søndag 2.4. kl.14.00
1 time 29 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

vises med dansk tale.

Søndag 2.4. kl.16.00
1 time 57 min.
Billetpris: 80 kr.

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

Babybio
Mandag 3.4. kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Biografklub Danmark
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Den der lever stille

The Fabelmans

Seniorbio - Jeg elsker også dig

Brænd alle mine breve

Buklerne flytter ind hos Peddersen og Findus

Underverden 2

Tirsdag 18.4. kl.19.30
Onsdag 19.4. kl.19.30
Søndag 23.4. kl.16.00+kl.19.30
2 timer 31 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 80 kr.
Biografklub Danmark

Det er en coming of age-fortælling om
en ung mands opdagelse af en
knusende familiehemmelighed og en
udforskning af filmkunstens kræft til at
hjælpe os med at finde sandheden om
os selv og hinanden.

Torsdag 20.4. kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 75 kr.

Tirsdag 25.4. kl.19.30
Onsdag 26.4. kl.19.30
Søndag 30.4. kl.19.30
2 timer
Tilladt over 11 år
Billetpris: 80 kr.

Søndag 30.4. kl.14.00
Søndag 7.5. kl.14.00
1 time 21 min.
Billetpris: 60 kr.

Søndag 30.4. kl.16.00
Søndag 7.5. kl.16.00
Spilletid: Afventer
Censur: Afventer
Billetpris: 80 kr.

Babybio
Mandag 1.5. kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Tirsdag 2.5. kl.19.30
Onsdag 3.5. kl.19.30
Søndag 7.5. kl.19.30
Spilletid: Afventer
Censur:Afventer
Billetpris: 80 kr.

Et intens kærlighedsdrama, om den midaldrende
Sara, som fanges i et trekantsdrama, da hun falder
for sin partners bedste ven På Berlin Film Festival
2022, vandt den Sølvbjørnen for Bedste instruktør,
mens filmen var nomineret til Guldbjørnen for
Bedste film.
I hovedrollen som Sara ses Juliette Binoche.

Det svenske drama 'Brænd alle mine
breve' er en film om et trekantsdrama
og en mands vrede, der ekkoer i
generationer.
forfatteren Alex, der efter flere års
mørke, beslutter sig for at udforske sin
vrede og dens ophav.

I filmen kan man møde de små
skabninger, kaldt buklere, der bor
hos Peddersen og Findus. De har
brug for kaos for at trives, og
lever i et skjulte, men kan lugtes
en gang imellem.

I den første film gik lægen Zaid på et
hævntogt i den københavnske
underverden, efter hans bror var blevet
banket.
Dar Salim spiller igen filmens
hovedrolle som Zaid.

Da Leonora finder ud af, at hendes mor
er kommet på hospice med uhelbredelig
brystkræft, bliver hun suget ind i et virvar
af følelser og barndomsminder, som får
hende til at tvivle på, hvad der er
virkelighed og fantasi…

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


