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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.

Kvinde på Krigsstien
Mandag 3.6. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Mandag 3.6. kl.19.30
Tirsdag 4.6. kl.19.30
Onsdag 5.6. kl.14.00+kl.19.30
1 time 40 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Halldóra Geirharðsdóttir er en
åbenbaring af kvindelig trods,
sensualitet og virkelyst, mens den
storslåede islandske natur bidrager
med sit. Og når musikken bevæger sig
ind i billedrammen, spilles der, så
englene synger med i det høje.
En intelligent feel-good-film.

Aladdin
Lørdag 15.6 kl.14.00
Søndag 16.6. kl.14.00
Søndag 16.6. kl.16.00
2 timer 8 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.

”Aladdin” er en spændende fortælling
om den charmerende gadeknægt
Aladdin, den modige og selvstændige
prinsesse Jasmin og lampeånden
Genie, som måske er nøglen til deres
fremtid.
Få Solrod Bio program sendt til din e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på
www.solrodbio.dk - udsendelse af Nyhedsbreve,

Rocketman
Tirsdag 11.6. kl.19.30
Onsdag 12.6. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 16.6. kl.19.30
2 timer
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Rocketman er historien om mennesket
Elton John og årene, hvor han brød
igennem. Vi tager med på den fantastiske
rejse, som forvandler det klaverspillende
vidunderbarn Reginald Dwight til
superstjernen Elton John.

John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Tirsdag 18.6. kl.19.30
Onsdag 19.6. kl.19.30
2 timer 10 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

I det tredje kapitel af den
adrenalinpumpende action-franchise,
vender super-lejemorderen John Wick
tilbage med en dusør på sit hoved på 14
millioner dollars og en hær af
dusørjagende mordere i hælene.

Seniorbio: Unge Astrid
Denne fortælling er en fri fortolkning
af dengang, en ung Astrid – trods
tidens forventninger og religiøse
påbud – bestemte sig for at bryde
med samfundets normer og følge
sit hjerte.

Torsdag 20.6. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
2 timer 5 min.
Frarådes under 7år

Solrød Bio holder sommerferie - På gensyn 13. august
Solrød Bio holder
sommerferie.

På gensyn 13. august
hvor vi er klar med
et nyt spændende program.

Vi ønsker alle vores
gæster en fantastisk
sommer.

De frivillige
Tirsdag 13.8. kl.19.30
Onsdag 14.8. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 18.8. kl.19.30
1 time 33 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

”De frivillige” er en kulsort komedie
instrueret af den prisbelønnede
instruktør Frederikke Aspöck med
Jacob Lohmann, Anders Matthesen,
Christopher Læssø og Søren Malling på
rollelisten.

Seniorbio: En spions bekendelser
Torsdag 15.8. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 50 min.
Tilladt over 11 år

På gensyn i

Joan blev som ung fysikstuderende ved
Cambridge University en af historiens
mest betydningsfulde spioner i årene
før, under og efter Anden Verdenskrig,
hvor hun blev kommunistsympatisør
efter at have forelsket sig i en russisk
sabotør.
Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd filmen
med oplæste undertekster.

