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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.

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”.

Minisekterne 2 – 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.

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

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

Den 13-årige hacker Benjamins mor
forsvandt da han var 7 år, og han har aldrig
kendt sin far. Nye overvågningsbilleder
kunne tyde på, at Benjamins mor stadig er i
live, Ved hjælp af moderne teknologi
indleder Benjamin sin egen eftersøgning i
samarbejde med veninden Savannah.

Babybio - Dronningen
Mandag 6.5. kl.10.00
2 timer 08 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 55 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.

Den sidste gentleman
Tirsdag 7.5. kl.19.30
Tekst
Onsdag 8.5. kl.19.30
Søndag 12.5. kl.19.30
1 time 33 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

'Den sidste gentleman' er både en
kupkrimi, en komedie og et
kærlighedsdrama på én og samme tid.
Bankrøveren spilles af den legendariske
skuespiller Robert Redford, der selv har
udtalt, at det bliver hans sidste rolle.

Den eventyrlige park
Søndag 12.5. kl.14.00
Søndag 19.5. kl.14.00
1 time 25 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Den eventyrlige park” handler både om at
skabe verdens bedste forlystelsespark,
hvor kun fantasien sætter grænser, og
lade et vildt eventyr udspille sig i disse
omgivelser, og om, hvordan vi håndterer
sorg.

Dumbo
Familiefilmen 'Dumbo' er en live action-version
af Disneys klassiske tegnefilm fra 1941 om den
flyvende elefantunge.
Elefanten bliver til grin i cirkusset, men da
børnene opdager, at Dumbo kan flyve, får det
stærkt skrantende cirkus ny vind i sejlene.

Søndag 12.5. kl.16.00
Søndag 19.5. kl.16.00
2 timer 10 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Danmarks sønner
’Danmarks sønner’ foregår i 2025, hvor et
brutalt terrorangreb på Nørreport Station i
København koster 23 morgenpendlere livet.
Politikeren Martin Nordahl (Rasmus Bjerg)
står til en jordskredssejr ved det kommende
valg som leder for det fremmedfjendske parti
National Bevægelsen.

Tirsdag 14.5. kl.19.30
Onsdag 15.5. kl.19.30
Søndag 19.5. kl.19.30
1 time 58 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio - Colette
Colette var ikke kun en talentfuld forfatter,
skuespiller og journalist, men også en
foregangskvinde, der kæmpede for sin ret til
at have en stemme i en mandsdomineret
verden, og banede vejen for fremtidige
generationer af kvindelige kunstnere.

Torsdag 16.5. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
1 time 51 min.
Billetpris: 60 kr.

Gøg og Gokke
Tirsdag 21.5. kl.19.30
Onsdag 22.5. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 26.5. kl.19.30
1 time 38 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Filmens manuskript er skrevet af Jeff
Pope, med et ønske om at beskrive dem
som de mennesker, de hver især var på
godt og ondt. Gøg og Gokke’ bliver en af
årets helt store filmoplevelse og med et
tilbageblik på en tid, der var en gang.

UglyDolls
Når det uperfekte bare er helt perfekt.
Moxy og hendes venner bliver konfronteret
med, hvad det betyder at være anderledes,
må kæmpe med behovet for at føle sig elsket
og i sidste ende lære, at det vigtigste er at
være tro mod sig selv.

Søndag 26.5. kl.14.00
Søndag 2.6. kl.14.00
Censur: Afventer
Billetpris: 60 kr.

Asterix og trylledrikkens hemmelighed
Søndag 26.5. kl.16.00
Søndag 2.6. kl.16.00
1 time 25 min.
Billetpris: 60 kr.

Druiden Miraculix vil finde en efterfølger,
der kan lære opskriften på trylledrikken, så
han ikke er den eneste, der kender
hemmeligheden. Sammen med Asterix og
Obelix drager Miraculix på en tur til Gallien
for at finde en dygtig, ung druide.

Til vi falder
Tirsdag 28.5. kl.19.30
Onsdag 29.5. kl.19.30
Søndag 2.6. kl.19.30
1 time 48 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Louise og Adam forsøger at komme videre i
livet, efter deres lille dreng Lucas forsvandt
under en ferie på en lille spansk ø.
På forskellig vis forsøger parret at finde ud af
sorgen og ind i livet, og sammen får de nu en
sidste chance for at genfinde glæden,
kærligheden og troen på et nyt liv.

Husk: Film skal ses i biografen! På gensyn i Solrød Bio og www.solrodbio.dk

