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Den skyldige
Tirsdag 14.8. kl.19.30
Onsdag 15.8. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 19.8. kl.19.30
1 time 29 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

OPLEV JAKOB CEDERGREN I DEN
NERVEPIRRENDE THRILLER OM JAGTEN
PÅ EN KVINDE OG HENDES KIDNAPPER
Med telefonen som eneste redskab
kæmper Asger imod tiden
for at redde kvinden.

Seniorbio - Huset ved havet
Torsdag 16.8 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 47 min
Frarådes under 7år

Tre midaldrende søskende, samles i deres
barndomshjem efter deres far har lidt et
slagtilfælde.
I forbindelse med genforeningen begynder
konflikter at opstå, fortidens spøgelser
melder sig, mens der sker nye muligheder også på kærlighedsfronten.

Far til Fire i solen
Lørdag 18.8 kl.14.00
Søndag 19.8. kl.16.00
Søndag 26.8. kl.16.00
1 time 33 min
Billetpris: 60 kr

Børnene vil melde sig til hotellets
konkurrence om "årets solfamilie". Den
hyggelige kappestrid eskalerer til en
indædt kamp for ære og oprejsning, hvor
børnene endnu en gang må bringe Far til
fornuft.

Sig’ det er løgn Luis
Søndag 19.8. kl.14.00
Søndag 26.8. kl.14.00
1 time 26 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

12-årige Luis far er ufolog og besat af
tanken om, at fjendtlige væsener fra det
ydre rum en dag vil angribe Jorden.
En dag mellemlander tre venlige
rumvæsener på intergalaktisk krydstogt
med deres rumskib i Luis' baghave!

Fritid i Solrød
Mød os i Solrød Centeret
Lørdag 25. august
kl.10.00-14.00
Hør om Solrød Bio og få
det nye program.
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.

I den store sal
med plads til 163 gæster, vises alle vores
filmforestillinger.
Der er nummererede pladser, og uanset
hvilken plads, du sidder på, er du sikret et
optimalt udsyn og god benplads.

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

Mamma Mia Here we go again
Vi får endelig hele historien om, hvordan
Donnas eventyr for mange år siden gav
datteren Sophie tre fædre. Den flettes
elegant sammen med historien om
Sophies forsøg på at løfte arven efter sin
afdøde mor og føre det lille familiehotel
på den paradisiske græske ø videre til
succes.

Tirsdag 21.8. kl.19.30
Onsdag 22.8. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 26.8. kl.19.30
1 time 54 min
Billetpris: 70 kr.
Mandag 3.9. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Beast
Tirsdag 28.8. kl.19.30
Onsdag 29.8. kl.19.30
Søndag 2.9. kl.19.30
1 time 47 min
Billetpris: 70 kr.

Med en besnærende historie spækket
med mordgåder, fantastiske billeder og
sublimt skuespil er BEAST en
psykologisk thriller, som vil efterlade
publikum både chokeret og underholdt.

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

Denne gang drømmer Maja om at
deltage i De Olympiske Lege for
honningbier
Desværre har biernes kejserinde helt
andre planer, da hun har gjort krav på
halvdelen af den honning, som Maja og
de andre bier har høstet.

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

En dag, hvor Jas som sædvanlig er alene
hjemme, finder han en gammel dame og
en pige, der gemmer sig i laden. Neia og
Elva påstår, at de er elvere på flugt. Jas
og vennen Isak sætter sig for at hjælpe
dem med at komme hjem til elverriget.

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.

På gensyn i
Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd
filmen med oplæste undertekster

