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Julehygge i Solrød Bio - Julemandens datter
Søndag 2.12. kl.13.00
Før filmen er der
Julehygge med musik.
Kaffe, the, sodavand og
småkager.
Der er slikpose til alle.

Billetpris: 60 kr.
Billetter kan ikke bestilles
Skal købes over nettet
www.solrodbio.dk
eller i Solrød Bio

Julemandens datter
Søndag 25.11. kl.14.00
Søndag 2.12. kl.16.00
Søndag 9.12. kl.14.00+16.00
1 time 34 min
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 ihjel
Tirsdag 27.11. kl.19.30
Onsdag 28.11. kl.19.30
Søndag 2.12. kl.19.30
1 time 57 min.
Tilladt over 15 år
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
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 4.12. kl.19.30
Onsdag 5.12. kl.14.00+19.30
Søndag 9.12. kl.19.30
1 time 40 min
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Hjemme hos Katrine og Mads emmer det af jul,
- alt er præcist ligeså kaotisk og traditionelt som
det altid plejer at være, når familien skal samles
denne ene aften om året.
Men det kommer ikke til at gå helt som planlagt.
Det bliver en uforglemmelig og underholdende
hjerternes fest i familiens skød.

I Krig og kærlighed
Tirsdag 11.12. kl.19.30
Onsdag 12.12. kl.14.00+19.30
Søndag 16.12. kl.19.30
2 timer 10 min.
Tilladt over 15 år
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.

Filmen 'I krig & kærlighed' er den første
danske film, der foregår under Første
Verdenskrig.
Dramaet handler om den unge Esben, der
efter tre år i felten deserterer for at slippe fra
de brutale kampe og blive genforenet med sin
kone Kirstine og deres lille søn Karl.

Få Solrod Bio program sendt til din e-mailadresse.
Du kan tilmelde dig på
www.solrodbio.dk - udsendelse af Nyhedsbreve.

Peddersen og Findus: Findus flytter hjemmefra
Peddersen indretter et hoppeværelse i
udhuset til Findus, så han ikke forstyrrer i
huset. Men Findus begynder at elske
friheden så meget, at han beslutter at
flytte derud. Det havde Peddersen ikke
regnet med! Skal han virkelig undvære
sin lille ven i huset?

Lørdag 15.12. kl.14.00
Søndag 16.12. kl.14.00
Søndag 6.1. kl.14.00
1 time 21 min.
Billetpris: 60 kr.

Fantastiske skabninger 2: Gindewalds forbrydelser
Eventyrfortsættelsen er anden del af en
serie på i alt fem planlagte film, som
foregår i samme verden som Harry Potterfranchisen. Plottet er dog rykket 70 år
tilbage i tiden, hvor vi bl.a. kan opleve en
ung version af troldmandsskolen Hogwarts
rektor, Dumbledore, der bliver spillet af
Jude Law.

Søndag 16.12. kl.16.00
Søndag 6.1. kl.16.00
2 timer 14 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Bohemian Rhapsody
En biografisk og musikalsk hyldest til Queen
og Mercury, der døde af AIDS i 1991.
Dramaet bygger op til deres legendariske
Live Aid-optræden 1985.
Freddies vilde fremtoning og ikke mindst
hans imponerende vokal baner hurtigt vejen
for et regulært gennembrud, og snart er
Queen på alles læber og på alle hitlister.

Tirsdag 18.12. kl.19.30
Onsdag 19.12. kl.19.30
2 timer 14 min.
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Seniorbio: Maria by Callas
Historien om Maria Callas’ liv og karriere
fortalt med hendes egne ord. Hendes
ulykkelige forhold til skibsrederen Onassis,
hendes vokale deroute, og hendes død som
en ensom 53-årig er gribende fortalt gennem
en filmisk mosaik af interviewklip, private
smalfilmsoptagelser og
personlige breve.

Torsdag 20.12. kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.

Glædelig jul og godt nytår
Alle vore gæster ønskes
en glædelig Jul og et godt
nytår

Widows
Onsdag 2.1. kl.19.30
Søndag 6.1. kl.19.30
2 timer 8 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

På gensyn i

På gensyn
i Solrød Bio i 2019

A Star is born
Mandag 7.1. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 8.1. kl.19.30
Onsdag 9.1. kl.14.00+19.30
Søndag 13.1. kl.19.30
2 timer 15 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark
Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd filmen
med oplæste undertekster.

