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Den Kæmpestore Pære

Et pæredansk eventyr, hvor folk i
alle aldre vil frydes over jagten på
den Mystiske Ø.
En utrolig rejse i en kæmpestor
pære.
Søndag 3.12. kl.14.00
1 time 18 min.
Billetpris: 60 kr.

Mens vi lever

Victoria & Abdul

Fire mennesker, hvis skæbner
flettes ind i hinanden efter en
fatal ulykke, der vil ændre deres
liv for altid.

Den sande historie om det uventede
venskab, mellem Dronningen af
England og den unge indiske arbejder
Abdul Karim.

Søndag 3.12. kl.16.00
1 time 38 min
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Søndag 3.12. kl.19.30
1 time 46 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

Opera bio: Carmen
Torsdag 7. december kl. 19.30

Operaens handling foregår i Sevilla i
1820 og er en fortælling om erotisk
besættelse, der trækker ydmygelser og
social deroute med sig og ender med et
dramatisk affektmord.

Kaffe/the før forestillingen.
1 Glas vin i pausen.
Billetpris: 160 kr.
Billetsalg på www.solrodbio.dk

Julehygge i Solrød Bio - Mumitroldenes vinter
Søndag 10.12. kl.13.00 Vi julehygger
før filmen
og så der
slikpose
til alle.

Billetpris: 60 kr.

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

Mumitroldenes vinter
Søndag 10.12. kl.16.00
Lørdag 16.12. kl.14.00
Søndag 17.12. kl.14.00
1 time 22 min
Billetpris: 60 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.

Bliver det jul i år.
Hyggen og julestemningen sniger sig ind
i den velkendte Mumidal. Filmen, som er
baseret på forfatter Tove Janssons
oprindelige Mumi-bøger, fortæller en
finurlig historie om venskab og det første
eventyrlige møde med sne, frost og
julemagi.
Vil du have Solrød Bio's
program sendt til din e-mailadresse?
Send blot en e-mail til: program@solrodbio.dk

A Bad moms Christmas
Mandag 4.12. kl.10.00 Babybio
Billetpris: 55 kr.
Tirsdag 5.12. kl.19.30
Onsdag 6.12. kl.19.30
Søndag 10.12. kl.19.30
1 time 40 min
Frarådes under 7år
Billetpris: 70 kr.

Veninderne Amy, Kiki og Carla lider alle
under at være stressede og
overambitiøse småbørnsmødre. I år
bliver de enige om at tage afslappet på
juleræset for en gangs skyld.

Glasslottet
Tirsdag 12.12. kl.19.30
Onsdag 13.12. kl.19.30
Søndag 17.12. kl.19.30
2 timer 7 min.
Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Baseret på Jeannette Walls bedstsælgende selvbiografi om hendes
opvækst og den særlige kærlighed,
loyalitet og styrke, der var i hendes
familie på trods af svigt og druk.

Mordet i Orientekspressen
Søndag 17.12. kl.16.00
Tirsdag 19.12. kl.19.30
Onsdag 20.12. kl.14.00+ kl.19.30
1 time 54 min.

Tilladt over 11 år
Billetpris: 70 kr.

Historien om tretten fremmede
mennesker, der alle er under mistanke for
et mord begået ombord på toget. Den
verdenskendte detektiv Hercule Poirot
må, i en kamp mod tiden, gøre alt for at
løse sagen før morderen slår til igen.

Seniorbio - Jacques – En mand af havet
Torsdag 21.12 kl.10.00
Billetpris: 55 kr.
Spilles også kl.19.30
Billetpris: 60 kr.
2 timer
Tilladt over 11 år

”Jacques – en mand af havet” en
enspænder med en drøm, om den verden,
han åbnede for mennesker over hele
kloden, og om den dramatiske
familiehistorie, der fulgte i kølvandet. Filmen
er baseret på bøger af Jacques Cousteaus
søn og hans betroede medarbejdere.

Glædelig jul og godt nytår

På gensyn til et
nyt og
spændende film-

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

Suburbicon
Tirsdag 2.1. kl.19.30
Onsdag 3.1. kl.14.00+kl.19.30
Søndag 7.1. kl.19.30
1 time 45 min.
Censur: Afventer
Billetpris: 70 kr.
Biografklub Danmark

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

Huskfilm skal ses i biografen!! På gensyn i Solrød Bio og på www.solrodbio.dk

