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

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

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

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.

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

"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.

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

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.

Johnny English Slår til igen
Tirsdag 6.11. kl.19.30
Onsdag 7.11. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 11.11. kl.19.30
1 time 23 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Efter at et cyber-angreb afslører identiteterne
på alle undercover agenter i Storbritannien,
tvinges den patriotiske Johnny English ud af
pension for at jage hackeren og redde
England. Som et led i hans mission må
Johnny finde sig til rette med ny teknologi for
at fuldføre hans mission – bl.a. virtual reality.

Jakob og Peter Plys
Søndag 11.11. kl.14.00
Lørdag 17.11. kl.14.00
Søndag 18.11. kl.14.00
1 time 44 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Jakob er blevet voksen med hustru og
datter. Vennerne fra hundredemeterskoven
har han for længst glemt, men de har ikke
glemt ham. Peter Plys & co. vender derfor
tilbage for at hjælpe deres gamle kammerat
med at finde de rigtige værdier.

Holiday
Tirsdag 13.11. kl.19.30
Onsdag 14.11. kl.19.30
Søndag 18.11. kl.19.30
1 time 30 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

'Holiday' er en gangsterfilm, men det er også meget
andet. Det er både et portræt af en gruppe
mennesker, der både virker bekendte og totalt
afskyvækkende på samme tid samt en ung kvindes
udvikling og indføring i en verden af overfladisk
blingbling og eskalerende underkastelse.

Team Albert
Vi følger gymnasieeleven Albert, der ikke vil
acceptere, at man ikke kan gøre det, du har
lyst til, og få succes i livet uden at låses fast
af samfundet.
En varm og sjov film om kærlighed og
venner for livet.

Søndag 18.11. kl. 16.00
Søndag 25.11. kl. 16.00
1 time 30 min.
Billetpris: 60 kr.

Seniorbio - Dommerens Valg
I det britiske drama 'Dommerens valg' bliver
landsdommeren Fiona Maye involveret i en
sag om en ung dreng, der er diagnosticeret
med kræft.
Men drengen nægter at modtage behandling
for sin sygdom på grund af sin religiøse
familie.

Torsdag 15.11 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

Alt for kærligheden

Jocelyn er en forførende kvindebedårer. En
dag foregiver han at være lammet og bundet
til en kørestol i forsøget på at forføre en ung
kvinde, men da han pludselig og ganske
uventet forelsker sig i kvindens søster, der
rent faktisk sidder i kørestol, er gode råd
dyre. Snart er Jocelyn fanget i sit eget spind
af løgne...

Tirsdag 20.11. kl.19.30
Onsdag 21.11. kl.19.30
Søndag 25.11. kl.19.30
1 time 47 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Julemandens datter
Søndag 25.11. kl.14.00
Søndag 2.12. kl.13.00 Julehygge/film og slikpose til alle.
Billetsalg på www.solrodbio.dk
Søndag 2.12. kl.16.00
Spilletid: afventer
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Lucia går på den internationale
julemandsskole, og vil så gerne være
julemand. Det må hun bare ikke, for det
er kun drenge der får lov til at gå i
julemandsklassen. Det syntes hun er
uretfærdigt og efter hun fortsat
protesterer, giver Julemandsskolen
hende én chance.

The Girl in the Spiders web - Det der ikke slår os i hjel
Tirsdag 27.11. kl.19.30
Onsdag 28.11. kl.19.30
Søndag 2.12. kl.19.30
Spilletid: afventer
Censur: afventer
Billetpris: 70 kr.

Lisbeth Salander bliver hjemsøgt af fortiden, og
sammen med journalisten Mikael Blomkvist
bliver hun fanget ind i et netværk af spioner,
cyberkriminelle og korrupte embedsmænd.
Stieg Larsson skrev den originale Millenniumtrilogi, og efter hans død i 2004 fortsatte David
Lagercrantz med en fjerde titel.

Den tid på året
Mandag 3.12. kl.10.00 Babybio
Tirsdag 4.12. kl.19.30
Onsdag 5.12. kl.14.00+ kl.19.30
Søndag 9.12. kl.19.30

1 time 40 min
Billetpris: 70 kr.
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Husk: Film skal ses i biografen! På gensyn i Solrød Bio og www.solrodbio.dk

