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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

Oplev to af vor tids største skuespillere
sammen for første gang i 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.

Hulemanden Sten
Søndag 6.5. kl.14.00
Søndag 13.5. kl.14.00
1 time 29 min.
Billetpris: 60 kr.
En forhistorisk komedie

Sten drømmer om at jage mammutter og
tage på eventyr, men eventyret finder
ham, da den mægtige Lord Snøp
invaderer den idylliske dal. Nu må Sten
samle klanen og forsøge at vinde dalen
tilbage, og slaget kommer til at foregå på
en forhistorisk fodboldbane.

Lady Bird
Søndag 6.5. kl.16.00
Søndag 13.5. kl.16.00
1 time 32 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Christine er i mere end almindeligt
teenageoprør i Sacramento – Californiens
svar på Midtvesten. Hun vil så langt væk
fra barndomshjemmet som muligt. Hun vil
ikke engang bruge det navn, hendes
forældre gav hende ved dåben, men det,
hun har givet sig selv: Lady Bird.

Hør om SubReader og se filmen Avengers: Infinity War
Lørdag 12.5. kl.16.00
Kom og hør om SubReader
SubReader er en app for personer
med læsevanskeligheder.

Læn dig tilbage og nyd filmen med
oplæste undertekster.
Billetpris: 70 kr

Skurken er på jagt efter de seks infinity
stones, der - hvis de samles - giver
Thanos ufattelige kræfter og gør ham i
stand til at manipulere med intet mindre
end vores alle sammens virkelighed.

2 timer 36 min.
Tilladt over 11 år

Luk solskinnet ind
Mandag 7.5. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 8.5. kl.19.30
Onsdag 9.5. kl.19.30
Søndag 13.5. kl.19.30
1 time 33 min.
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.

En unik romantisk komedie om den
midaldrende kunstner, Isabelle, der som
fraskilt mor leder efter manden i sit liv.
Isabelle spilles forrygende af Juliette
Binoche og rollelisten tæller et væld af
de allerstørste franske stjerner.

Vil du have Solrød Bio's
program sendt til din e-mailadresse?
Tilmeld dig nyhedsbrev på www.solrodbio.dk

Vores livs ferie
Oplev de to Oscarvindere, Helen Mirren og
Donald Sutherland, i en forrygende og
moden roadmovie, der både leverer gode
grin og stof til eftertanke.
Ella har kræft, men valgt at stoppe sin
behandling, imens John lider af Alzheimer.
Som et sidste eventyr i livet begiver de sig
sammen ud på en rejse.

Mandag 14.5. kl. 19.30
Tirsdag 15.5. kl.19.30
Onsdag 16.5. kl.19.30
1 time 52 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio – Gensynet
Torsdag 17.5 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

Claire modtager en dag en opringning
fra sin afdøde fars tidligere elskerinde.
Elskerinden Béatrice forsvandt uden
videre 30 år tidligere, men har nu en
vigtig besked, og de beslutter sig for at
mødes.

Ud af intet
En thriller, der hurtigt placerer publikum på
den yderste sædekant. Hele historien er
naturligvis forankret i tredimensionelle
figurer, et spraglet persongalleri og
miljøbeskrivelser, der er til at tage og føle
på. Filmen vandt dette års Golden Globe for
'bedste udenlandske film'.

Tirsdag 22.5. kl.19.30
Onsdag 23.5. kl.19.30
Søndag 27.5. kl.19.30
1 time 46 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Mesterdetektiven Sherlock Gnomes
Søndag 27.5. kl.14.00
Søndag 3.6. kl.14.00
1 time 26 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Der er nogen, som stjæler havenisser fra
Londons haver, og Gnomeo og Julies
venner begynder at forsvinde. Det er et
mysterium, og så er der kun én
havenisse, man kan ringe til:
Mesterdetektiven Sherlock Gnomes!

Utøya 22. juli
Søndag 27.5. kl.16.00
Søndag 3.6. kl.16.00
1 time 30 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Spillefilmen UTØYA 22. JULI handler om
dagen vi aldrig glemmer, men har svært ved
at forstå.
UTØYA 22. juli er blevet til på baggrund af
vidneforklaringer og kendte fakta, og skabt i
tæt dialog med flere overlevende.
Af respekt for ofrende og deres pårørende er
karakterer og enkeltoplevelser opdigtede.

The Journey
Tirsdag 29.5. kl.19.30
Onsdag 30.5. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 3.6. kl.19.30

1 time 35 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

På gensyn i

Det historiske drama 'The Journey' følger de to
politiske fjender Ian Paisley og Martin
McGuinness.
De to rivaler bliver presset til at tage på en tur
sammen, der ender med at have konsekvenser
for Nordirlands politiske konflikt.
Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd filmen
med oplæste undertekster

