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Surburbicon
Tirsdag 2.1. kl.19.30
Onsdag 3.1. kl.14.00+19.30
Søndag 7.1. kl.19.30
1 time 45 min.
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

George Clooney har instrueret denne
sorthumoristiske (og ikke i dag mindre
aktuelle) historie efter et manuskript af Coenbrødrene blandet med den historiske
skandale om en afroamerikansk familie, der
brød 50’ernes hvide middelklasseidyl.

Ferdinand
Søndag 7.1. kl.14.00
Søndag 14.1. kl.14.00
1time 46 min
Vises i 2D
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

I stedet for at kæmpe mod de andre
brovtende tyre, vil han meget hellere
sidde og sniffe til velduftende blomster.
Som tiden går vokser Ferdinand sig
stor og stærk, men hans temperament
forbliver blidt som et lams.

Paddington 2
Søndag 7.1. kl.16.00
Søndag 14.1. kl.16.00
1 time 35 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 60 kr.

Paddington er begyndt at arbejde for at købe
den perfekte gave til sin tante Lucy på
hendes 100 års fødselsdag. Men gaven
bliver stjålet, og den mystiske hændelse må
nu opklares...
Familiefilmen 'Paddington 2' vises
udelukkende med dansk tale.

The Square
Tirsdag 9.1. kl.19.30
Onsdag 10.1. kl.19.30
Søndag 14.1. kl.19.30
2 timer 22 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Dansk-svenske »The Square« nomineres til
en Golden Globe. Filmen har danske Claes
Bang i hovedrollen.
Et fænomenologisk kunstværk om samfundet,
som med ætsende morsomme scener
skræller lag på lag af civilisationen.' Kim
Skotte, Politiken (6 hjerter)

Thelma
Tirsdag 16.1. kl.19.30
Onsdag 17.1. kl.19.30
Søndag 21.1. kl.19.30
1 time 56 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.

Joachim Trier tager atter kegler – nu med et
formfuldendt blend af drama og gys.
''Thelma' er en af den slags film, der bliver
siddende i både krop og bevidsthed, hvor
den bliver ved med at vokse længe efter
rulleteksterne.' Henrik Queitsch, Ekstra
Bladet (5 stjerner)
Vil du have Solrød Bio's
program sendt til din e-mailadresse?
Send blot en e-mail til: program@solrodbio.dk

Seniorbio – Neruda
Filmen 'Neruda' foregår i Chile i 1948, hvor
den populære og kontroversielle digter,
Pablo Neruda, går i opposition med den
siddende præsident Gabriel González
Videla.
'Neruda' er både politisk kommentar,
historisk dokument og Les Miserables-agtig
katten-efter-musen krimifortælling.

Torsdag 18.1 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
1 time 47 min
Frarådes under 7år

Det store Nøddekup 2
Lørdag 20.1. kl.14.00
Søndag 21.1. kl.14.00
Søndag 28.1. kl.14.00
1 time 31 min
Billetpris: 60 kr.

Efter begivenhederne i den første film
skal Vilfred og hans venner stoppe
byens borgmester fra at ødelægge deres
hjem, fordi han ønsker at gøre plads til
en forlystelsespark.

Wonder
Når man ser anderledes ud, er det svært at
passe ind, og for Auggie bliver det en
udfordring at vise det er indre skønhed, der
tæller.
en rørende og morsom fortælling om at man
ikke skal gemme sig i mængden, når man er
født til at skille sig ud.

Søndag 21.1. kl.16.00
Søndag 28.1. kl.16.00
1 time 53 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

En frygtelig kvinde
Tirsdag 23.1. kl.19.30
Onsdag 24.1. kl.19.30
Søndag 28.1. kl.19.30
1 time 26 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Mandag 5.2. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.

Et komediedrama om alt det frygtelige,
kvinder kan gøre mod mænd i et moderne
parforhold, set gennem mandens øjne. Da
Rasmus møder Marie, er han sikker på, at
han har mødt kvinden i sit liv. Men der går
ikke lang tid, før hun viser sig som et
besidderisk og manipulerende væsen, der
snedigt piller ham fra hinanden.

Wind River
Den erfarne vildtjæger Cory Lambert finder
en ung kvinde død på en snedækket
vildmark. Til at lede efterforskningen sender
FBI den unge nyuddannede agent Jane
Sammen følger det umage par de spor, der
kan løse det mysteriske mord, og som
trækker tråde til det gamle indianerreservat.

Tirsdag 30.1. kl.19.30
Onsdag 31.1. kl.19.30
Søndag 4.2. kl.19.30
1 time 50 min
Tilladt over 15 år
Billetpris: 70 kr.

Film i februar

My Little Pony

Jeg er William

Søndag 4.2. kl.14.00
Søndag 11.2. kl.14.00

Søndag 4.2. kl.16.00
Søndag 11.2. kl.16.00

SubReader nu i

Tirsdag 6.2. kl.19.30
Onsdag 7.2. kl.14.00+19.30
Søndag 11.2. kl.19.30
Biografklub Danmark

Download SubReader appen til din
smartphone. Læn dig tilbage og nyd filmen
med oplæste undertekster
Huskfilm skal ses i biografen!! På gensyn i Solrød Bio og på www.solrodbio.dk

