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Natten har øjne
Tirsdag 30.08. kl.19.30
Onsdag 31.08. kl.19.30
Søndag 04.09. kl.19.30
1 time 46 min.
Tilladt over 15 år
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
Mandag 05.09. kl.10.00
Babybio
Billetpris: 60 kr.
Tirsdag 6.09. kl.19.30
Onsdag 7.09. kl.19.30
Søndag 11.09. 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.

Lille Alan – Den menneskelige antenne
Da Lille Allans forældre bliver skilt, er han
er tvunget til at flytte til en helt ny by med
sin far. Hans desperate jagt på nye venner
fører til, at han pludselig agerer
menneskelig antenne for sin ældre, UFObesatte underbo, Helge.

Søndag 11.09. kl.14.00
Søndag 18.09. kl.14.00
1 time 24 min.

Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.
Dansk tale

Thor 4: Love and Thunder

Den fjerde solofilm i Marvel Cinematic
Univers om tordenguden Thor.
Handlingen følger efter Avengers:
Endgame, hvor Tordenguden er på en rejse
ulig tidligere eventyr:
Thor skal finde sig selv.
Sammen tager de på et kosmisk eventyr for
at afsløre mysteriet bag Gorr the God
Buthers hævntogt og stoppe ham
før det er for sent.

Søndag 11.09. kl.16.00
Søndag 18.09. kl.16.00
1 time 59 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 60 kr.
I Filmen kan forekomme
lyseffekter som kan påvirke
lysfølsomme gæster.

Solrød Bio har gode handikapfaciliteter
Der er stolelift ned til biografen.
Brug blot kaldeknappen på
væggen ved liften, så kommer vi
og hjælper.
Biografen har handikaptoilet
Billetbestilling via Hjemmesiden www.solrodbio.dk
Tlf: 5614 4422
Bestilte billetter skal afhentes senest
½ time før forestillingen.
Undgå kø - køb billetter i god tid.
Ret til ændringer og trykfejl forbeholdes.

Hvis du som handikappet har behov for en
hjælper til at komme i Solrød Bio, betaler
Solrød Bio billetten for din hjælper mod
forevisning af gyldigt ledsagerkort.
Der er god plads til kørestol i salen.
Få Solrod Bio program og Nyhedsmail sendt til din emailadresse.
Du kan tilmelde dig på www.solrodbio.dk

Bullet Train
Action-thrilleren 'Bullet Train' har Brad Pitt
i den altoverskyggende hovedrolle som
Mariehøne - den evigt uheldige
lejemorder, der nu satser på en nem og
fredelig opgave.
Der er masser af action og humor i vente
på togturen gennem Japan.

Tirsdag 13.09. kl.19.30
Onsdag 14.09. kl.19.30
Søndag 18.09. kl.19.30
2 timer 6 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr

Seniorbio - Rastløs
Torsdag 15.09 kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
Spilles også kl.19.30
1 time 57 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Det intense og intime franske familiedrama
'Rastløs' handler om Leïla og Damien, der er dybt
forelskede i hinanden. Parret har et stærkt og
lidenskabeligt forhold, men Damien er bipolar, og
da hans psykiske tilstand forværres, er deres
ægteskab på kanten til at briste, og det tidligere
passionerede samliv er ved at falde fra hinanden.

Alle for fire
Tirsdag 20.09. kl.19.30
Onsdag 21.09. kl.19.30
Søndag 25.09. kl.16.00+kl.19.30
Billetpris: 70 kr.
Babybio
Mandag 3.10. kl.10.00
Billetpris: 60 kr.
1 time 26 min.
Frarådes under 7år

Timo er flyttet ind hos kæresten Lonnie
igen, og hans og Ralfs små kup kører
som smurt. Lige indtil den dag Timo
opdager, at Lonnies fremtidsplaner ikke
involverer ham længere! Timo får nu brug
for alle kneb - og i særdeleshed Ralf og
Martin, hvis han skal vinde Lonnie tilbage.
Det bliver deres mest dumdristige kup
nogensinde.

DC League af Superkæledyrene
Søndag 25.09. kl.14.00
Søndag 02.10. kl.14.00
1 time 45 min.
Billetpris: 60

Da Superman, og resten af Justice League,
bliver kidnappet, må Krypto overbevise en
gruppe dyr fra dyreinternatet - hunden Ace,
grisen PB, skildpadden Merton og egernet
Chip - om at mestre deres nyfundne
superkræfter og hjælpe ham med at redde
superheltene.

Bamse
Tirsdag 27.09. kl.19.30
Onsdag 28.09. kl.16.00+kl.19.30
Søndag 02.10. kl.16.00+kl.19.30
1 time 32 min.
Billetpris: 70 kr.
Frarådes under 7år
Biografklub Danmark

Bag det varme smil og smækbukserne
gemmer der sig en stærk og rørende
fortælling om en mands livslange
stræben efter anerkendelse og
kærlighed.
BAMSE er et varmt og menneskeligt
drama, der med Bamses største hits som
lydtæppe fortæller hans livshistorie.
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