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Don’t Worry, he Won’t get Far on Foot
1 time 53 min
Tilladt over 11 år
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.

Papillion
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.

De utrolige 2
Søndag 7.10. kl.14.00
Søndag 14.10. kl.14.00
Tirsdag 16.10. kl. 14.00
Lørdag 20.10 kl.14.00
Søndag 21.10. kl.14.00
1 time 58 min

Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

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 suspensefyldt plot, hvor vores helte er i kapløb med
tiden.

Iqbal og den Indiske Juvel
Søndag 7.10. kl.16.00
1 time 16 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Ditte og Louise
Tirsdag 9.10. kl.19.30
Onsdag 10.10. kl.19.30
Søndag 14.10. kl.19.30
1 time 40 min
Tilladt over 11 år
Billetpris:70 kr.

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.
Den danske komedie 'Ditte & Louise' tager fat i
kønsdebatten og det højaktuelle #MeToo, der
bl.a. handler om kvinders vilkår i filmbranchen.
Filmens omdrejningspunkt er forholdet mellem
veninderne, der kommer på en hård prøve, da
Ditte, forklædt som mand, oplever masser af
succes, men glemmer Louise i processen.

Opera Bio: La Boheme
Torsdag 11. oktober kl. 19.30
Kaffe/the før forestillingen.
1 Glas vin i pausen.
Billetpris: 160 kr.
Billetsalg på www.solrodbio.dk

Der er glødende kærlighed og
ubrydeligt venskab på spil i La
bohème, og det er svært ikke at
lade sig rive med, når Mimi og
Rodolfo erklærer hinanden deres
store kærlighed.

Book Club
Søndag 14.10. kl.16.00
Søndag 21.10. kl.16.00
1 time 44 min.
Billetpris: 70 kr.

Da den erotiske bestseller Fifty Shades of
Grey kommer på banen, sættes venindernes
egne romantiske situation på dagsordenen.
En varm film om livslange venskaber samt om
at finde tilbage til eller frem til kærligheden i en
sen alder.

The Wife
Tirsdag 16.10. kl.19.30
Onsdag 17.10. kl. 14.00+ kl.19.30
Søndag 21.10. kl.19.30

Joan Castleman (Glenn Close) er en
intelligent og smuk kvinde – den
perfekte hustru.
De sidste 40 år har hun tilsidesat sit
eget talent, sine egne drømme og
ambitioner for at støtte op om sin
karismatiske og hans imponerende
litterære karriere.

1 time 40 min
Frarådes under 7år
Biografklub Danmark
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio: The Wife
Torsdag 18.10 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

En intens og gribende rejse – en
fejring af kvinder, frigørelse og modet
til at finde tilbage til sig selv!

Biografklub Danmark

A Simple Favor
Den forsigtige mommy-blogger Stephanie,
udvikler et umage venskab med den
sofistikerede Emily.En dag forsvinder Emily
pludselig sporløst, og Stephanie kaster sig
nu ud i en større eftersøgning af veninden.
Men det viser sig at være et mysterie fyldt
med overraskelser, hemmeligheder, mord og
hævn.

Tirsdag 23.10. kl.19.30
Onsdag 24.10. kl.19.30
Søndag 28.10. kl.19.30
1 time 57 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70.kr

Small Foot
"Smallfoot" vender Bigfoot-legenden på
hovedet, da en kvik ung Yeti finder noget,
som han ikke troede eksisterede - et
menneske.
En spændende historie om venskab, mod og
glæden ved at opdage noget nyt.

Søndag 28.10.
kl.14.00+16.00
Søndag 4.11. kl.14.00
1 time 36 min.
Billetpris: 60 kr

Vildheks
12-årige Clara bor sammen med sin mor, går
i skole og hænger ud med sin bedste ven
Oscar. Men en dag bliver hun angrebet af en
mystisk sort kat og alt ændres.
Pludselig besidder hun kræfter ligesom sin
moster, vildheksen Isa, og hun har en speciel
kontakt til naturen og dyrene.

Søndag 4.11. kl.16.00
Søndag 11.11. kl.16.00
1 time 40 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Spil Dansk dagen i Solrød Bio
Torsdag 1. 11. kl.19.00
Billetpris:70 kr.

Vi fejrer Spil Dansk Dagen og
Solrød Strand kor kommer og synger og
spiller Danske sange med publikum.
Og så blænder vi op for
den danske film: Journal 64

Journal 64
Tirsdag 30.10. kl.19.30
Onsdag 31.10. kl. 14.00+kl.19.30
Søndag 4.11. kl.19.30
1 time 40 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.
Mandag 5.11. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Nogle håndværkere gør en uhyggelig
opdagelse i en ældre københavnsk lejlighed:
Bag en falsk mur i lejligheden finder de tre
mumificerede lig siddende omkring et
spisebord med en ledig plads klar.
Kriminalkommissær Carl Mørck og hans
assistent Assad i Afdeling Q bliver sat til at
finde ud af, hvem mumierne er og hvem den
fjerde plads er tiltænkt.

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

