Verdens Værste menneske
Tirsdag 09.8. kl.19.30
Onsdag 10.8. kl.16.00+kl.19.30
Søndag 14.8. kl.19.30
2 timer
Billetpris: 70 kr.

August 2022
Et på én gang gribende og komisk
drama, der med varme og musikalitet
tager livtag med den romantiske, men
til tider hundesvære kærlighed
En film som anmelderne blandt andet
kalder et uovertruffent og
uimodståeligt mesterværk.

Lightyear
Søndag 14.8. kl.14.00
Søndag 21.8. kl.14.00
1 time 44 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Den kommende familiefilm handler
derfor om den astronaut, som
legetøjet er baseret på.
Igennem hvad der virker som en
umulig mission, får Buzz øjnene op for
vigtigheden af sammenhold, venskab
og tilhørsforhold.

Top Gun: Maverick
Søndag 14.8. kl.16.00
Søndag 21.8. kl.16.00
2 timer 11 min.
Billetpris: 70 kr.

”Action, humor og underholdning i
verdensklasse. Tom Cruise er tilbage i
rollen som Maverick og gør det
fremragende”
”The need for speed indfries i fornemt
parløb med de store følelser”

Elvis
Tirsdag 16.8. kl.19.30
Onsdag 17.8. kl.19.30
Søndag 21.8. kl.19.30
2 timer 39 min.
Billetpris: 70 kr

Historien dykker ned i den komplekse
dynamik mellem Presley og Parker, der
strækker sig over 20 år - fra Presleys’
fremgang til berømmelse, til hans
stjernestatus.

Seniorbio – Bergmans Ø
Torsdag 18.8 kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Spilles også kl.19.30
Frarådes under 7år
1 time 52 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.
Særforestillinger arrangeres.

Kunst, kærlighed og melankoli.
Et amerikansk instruktørpar tager på
skriveorlov på Ingmar Bergmans ikoniske Fårö,
Som dagene går, bevæger de sig dybere ind i
kunsten, men også længere væk fra hinanden og
grænsen mellem virkelighed og fiktion sløres
mens filmen-i-filmen langsomt tager form.

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

Resten af Livet
Tirsdag 23.8. kl.19.30
Onsdag 24.8.kl.16.00+kl.19.30
Søndag 28.8.kl.19.30
1 time 51 min.
Billetpris: 70 kr.

Maren og Egon lever et stilfærdigt liv og nyder
tilværelsen med deres to voksne børn. Men
tæppet rives brat væk under dem alle, da en
ubærlig tragedie rammer familien.
Filmen er en livsbekræftende familiehistorie,
der kaster lys på de stille eksistenser fra de
jyske egne.

Kom og hør om Solrød Bio og
få det nye program.
Måske er du en af de heldige
vindere af 2 fribilletter.

Ses vi Lørdag 27.8
kl.10.00-14.00
i Solrød Center

Ildsjæl
Animationsfilmen 'Ildsjæl' handler om 16årige Georgia, der drømmer om at blive
den første kvindelige brandmand i
1920'ernes New York.
Georgia må udgive sig for at være mand
for at begive sig i en maskulin verden.

Søndag 28.8. kl.14.00
Søndag 04.9. kl.14.00
1 time 32 min
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Minions 2: Historien om Gru
I ’Historien om Gru’ får vi den sande
historie om, hvordan Gru blev til Gru
– drama, spænding og sjov
Der bliver noget for hele familien i
biografens mørke

Søndag 28.8. kl.16.00
Søndag 04.9. kl.16.00
1 time 30 min.
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Natten har øjne
Tirsdag 30.8. kl.19.30
Onsdag 31.8. kl.19.30
Søndag 04.9. kl.19.30
1 time 46 min.
Billetpris: 70 kr.

En romantisk dansk gyser, der trækker
tråde dybt ind i jødisk mytologi – en
skiftevis nervepirrende gyser og
humoristisk kærlighedsfortælling om,
hvor langt man vil gå for den man
elsker.

Murina
Babybio
Mandag 05.9. kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Tirsdag 6.9. kl.19.30
Onsdag 7.9. kl.19.30
Søndag 11.9. kl.19.30
1 time 30min.
Billetpris: 70 kr.

Filmen 'Murina' stråler af glinsende solbrun
hud og åbne skjorter, men i de varme
kroatiske nætter ulmer et farligt faderopgør
hos teenageren Julija.
En gribende solskins-noir om familie,
frigørelse og begær. Filmen imponerede ved
dens premiere ved Cannes Filmfestival, hvor
filmen vandt Camera D’or.

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

