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

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

Søndag 3.6. kl.19.30
1 time 35 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Tully
Mandag 4.6. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Tirsdag 5.6. kl.19.30
Onsdag 6.6. kl.19.30
Søndag 10.6. kl.19.30
1 time 36 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Tully er fuld af nærvær og
overraskelser og viser sig at være
at være gjort af et helt særligt stof,
der giver overskuddet tilbage til den
udkørte mor. ”Tully” er skrevet og
instrueret af skaberne af den
højtelskede Oscar-vinder ”Juno”.

Den lille vampyr
Søndag 10.6. kl.14.00
Lørdag 16.6. kl.14.00
1 time 22 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

En dag, da den 13-årige vampyr
Rudolf er på flugt, og er blevet væk
fra sin familie, møder han Anton, en
dødelig, som er fascineret af alt der
handler om gamle slotte, kirkegårde
og vampyrer.

Avengers: Infinity War
Søndag 10.6. kl.16.00
2 timer 25 min.
Tilladt over 11 år
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.

Charmøren
Tirsdag 12.6. kl.19.30
Onsdag 13.6. kl.19.30
Søndag 17.6. kl.19.30
1 time 40 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.

Det danske drama 'Charmøren'
handler om den iranske
asylansøger Esmail, der desperat
prøver at finde en dansk kæreste,
så han kan blive i landet og få
opholdstilladelse.
Få Solrod Bio program sendt til din e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på
www.solrodbio.dk - udsendelse af Nyhedsbreve.

Opera Bio: Rigoletto
Rigoletto er den tragiske og gribende historie
om narren Rigoletto hans kærlighed til sin
datter.Et fortættet drama om en fars
hævntørst og afmagt overfor sin skrupelløse
arbejdsgiver, som forfører datteren og smider
hende væk igen efter brug - og endda slipper
godt fra det!

Torsdag 14. juni kl. 19.30
Kaffe/the før forestillingen.
1 Glas vin i pausen.
Billetpris: 160 kr.
Billetsalg på www.solrodbio.dk

Junglebanden
Nok er Monrad en pingvin, men han har en
tiger i sig, og sammen med resten af
banden gør han sig klar til at redde dagen
og uddele en god omgang koalabank!
”Effektiv og sjov for børn og voksne i alle
aldre....

Søndag 17.6. kl.14.00
Søndag 24.6. kl. 14.00
1 time 37 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Solo: A Star Wars Story
Søndag 17.6. kl.16.00
Søndag 24.6. kl. 16.00
2 timer 15 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Science fiction-filmen 'Solo: A Star
Wars Story' er fortællingen om
galaksens største charmør, Han Solo,
og de unge år som former ham til den
selvsikre smugler, vi møder i Star Wars:
A New Hope.

Vises i 2D

Breathe
Tirsdag 19.6. kl.19.30
Onsdag 20.6. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 24.6. kl.19.30
1 time 58 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

En hjertevarm film om, hvad mennesker
kan, så længe man har kærlighed,
ærlighed og ikke mindst masser af latter i
livet. En kærlighedshistorie om, hvordan
man skal leve sit liv, som om hvert et
åndedræt var det sidste…

Seniorbio - C`est La Vie
Duoen bag mega-hittet ”De urørlige”, er
tilbage med en ny komedie, der er en hyldest
til livet, kærligheden og kaosset derimellem.
Filmen følger en brud og brudgom på den
vigtigste dag i deres liv.
Og selvfølgelig går alting ikke, som de havde
forestillet sig det.

Torsdag 21.6 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

God sommer og på gensyn uge 33 til 'Den skyldige'
Vi ønsker alle vores
gæster en dejlig sommer.

på gensyn til nye og
spændende oplevelser
På gensyn i

Tirsdag 14.8. kl.19.30

Onsdag 15.8. kl.14.00
Onsdag 15.8. kl.19.30
Søndag 19.8. kl.19.30
1 time 29 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd
filmen med oplæste undertekster

Oplev JAKOB
CEDERGREN i den
nervepirrende thiller
om jagten på en
kvinde og hendes
kidnapper.

