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Beast

Mamma Mia Here we go again

Søndag 2.9. kl.19.30
1 time 47 min
Billetpris: 70 kr.

1 time 54 min
Mandag 3.9. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Bien Maja på nye
honningeventyr
Søndag 2.9. kl.14.00
Søndag 9.9. kl.14.00
1 time 25 min
Billetpris: 60 kr.

Landet af glas
Søndag 2.9. kl.16.00
Søndag 9.9. kl.16.00
1 time 27 min
Billetpris: 60 kr.

Sweet Country
Tirsdag 4.9. kl.19.30
Onsdag 5.9. kl.19.30
Søndag 9.9. kl.19.30
1 time 53 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

'Sweet Country' vandt juryens specialpris på
filmfestivalen i Venedig og har fået strålende
anmeldelser i udlandet.
En ualmindelig smuk filmet western, den
foregår i 1920ernes Australien, der er præget
af lovløshed.

Don’t Worry, he Won’t get Far on Foot
Tirsdag 11.9. kl.19.30
Onsdag 12.9. kl.19.30
Søndag 16.9. kl.19.30
1 time 53 min
Billetpris: 70 kr.
Mandag 1.10. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Det livsbekræftende drama fortæller den autentiske
historie om satiretegneren John Callahan, der efter
en ulykke bliver lammet og ender i kørestol.
Før ulykken var den unge John dybt alkoholiseret,
men da han mister sin førlighed, må han træffe nye
beslutninger om, hvad han vil med sit liv.

Hotel Transylvania 3 - Monsterferie
Lørdag 15.9. kl.14.00
Søndag 16.9. kl.14.00
Søndag 23.9. kl.14.00
1 time 37 min
Billetpris: 60 kr.

De velkendte gyser-figurer er tilbage - og
denne gang står den på sommerferie.
En humoristisk og kærlig fortælling om at
acceptere hinandens forskelligheder - og
selvfølgelig have det sjovt i gode
venners lag.

Ant-man and the Wasp
Søndag 16.9. kl.16.00
Søndag 23.9. kl.16.00
1 time 58 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 60 kr.

Action-komedien byder endnu en gang på
en lettere tone inden for Marvel-universet,
med mere fokus på humor og finurlige
action-sekvenser i insekt-højde end på
dommedags-profetier.

The Equalizer 2
'The Equalizer 2' har et lidt anderledes
fokus end den første film, der var en mere
rendyrket action-thriller. Action-scenerne er
der stadig, men hjertet af filmen findes i farsøn-relationen mellem McCall og den unge
Miles.

Tirsdag 18.9. kl.19.30
Onsdag 19.9. kl.19.30
Søndag 23.9. kl.19.30
2 timer 10 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio – Book Club
Veninderne holder kontakten ved lige via
en månedlig bogklub.
'Book Club' er en stjernespækket og varm
film om livslange venskaber samt om at
finde tilbage til eller frem til kærligheden i
en sen alder.

Torsdag 20.9 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

Lykke Per
Filmen er baseret på den delvist
selvbiografiske roman af Henrik Pontoppidan
fra 1898.
På jagt efter lykken flytter Per væk fra Jylland
og sin strenge opvækst i et religiøst hjem, og
sætter sejl mod København for at studere til
ingeniør.

Tirsdag 25.9. kl.19.30
Onsdag 26.9. kl.14.00+19.30
Søndag 30.9. kl.19.30
2 timer 44 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

De Utrolige 2
Filmen genforener det gamle hold med
skaber Brad Bird i spidsen, der både har
skrevet og instrueret superhelte-braget,
hvor han igen med et glimt i øjet ser på
familiedynamikker blandet med et
suspense-fyldt plot, hvor vores helte er i
kapløb med tiden.

Søndag 30.9. kl.14.00
Søndag 7.10. kl.14.00
1 time 58 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Iqbal og den Indiske Juvel
Fatwa, som er blevet udnævnt til Vogter af
Den Indiske Juvel. Iqbal overtaler sin far til at
hele familien skal med til Indien for at
overvære ceremonien, men som altid går det
ikke lige som planlagt, og pludselig har Iqbal
fået raseret en kirke og bliver smidt ud af
skolen.

Søndag 30.9. kl.16.00
Søndag 7.10. kl.16.00
Censur: afventer
Billetpris: 60 kr.

Don’t Worry, he Won’t get Far on Foot
Mandag 1.10. kl.10.00 Babybio
1 time 53 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 55 kr.

Det livsbekræftende drama fortæller den
autentiske historie om satiretegneren John
Callahan, der efter en ulykke bliver lammet
og ender i kørestol.

Papillon
Tirsdag 2.10. kl.19.30
Onsdag 3.10. kl.19.30
Søndag 7.10. kl.19.30
2 timer 13 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr

Filmen er baseret på bogen af samme
navn fra 1969, som er Charrières virkelige
beretning fra fangekolonien kendt som
Djævleøen. Han formåede som en af de få
fanger at flygte fra stedet i 1945.

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

