Juni 2018

Fr

1

Lø

2

Ferdinand - reprise

Sø

3

Ferdinand

Kl. 19:00 OperaBio: Cendrillon

Ma

4

A Quiet Place

Ti

5

A Quiet Place

On

6

A Quiet Place

To

7

Fr

8

Lø

9

Ferdinand

Breathe
Kl. 17:00 : Racer and the Jailbird
Kl. 19:30 : Breathe
Breathe

Sø

10

Ferdinand

Breathe

Ma

11

Breathe

Ti

12

Breathe

On

13

Breathe

To

14

Fr

15

Lø

16

Junglebanden

Vi Ses Deroppe
Kl. 17:00 : Racer and the Jailbird
Kl. 19:30 : Vi Ses Deroppe
Vi Ses Deroppe

Sø

17

Junglebanden

Vi Ses Deroppe

Ma

18

Vi Ses Deroppe

Ti
On
To

19
20
21

Fr

22

Lø

23

Lukket

Vi Ses Deroppe
Vi Ses Deroppe
Den Skyldige
Kl. 17:00: Den Skyldige
Kl. 19:30: Den Skyldige
Lukket - Skt. Hans Aften

Sø

24

Junglebanden

Den Skyldige

Ma
Ti

25
26

BabyBio kl.12: Den Skyldige

Den Skyldige
Den Skyldige

On

27

Den Skyldige

To

28

Ocean´s 8

Fr

29

Lø

30

Ocean´s 8
Junglebanden

Ocean´s 8

Køb eller bestil din billet på www.allerodbio.dk.

2018

kl. 19.30

Kl. 17:00: C’est La Vie
Kl. 19:30: C’est La Vie
A Quiet Place

E
K
S
T
R
A

JUNI

kl. 16.00

www.facebook.com/allerodbio

Vi følger et brudepar på den vigtigste dag i deres liv i et fransk palads fra det 17. århundrede. Men for cateringfyren Max, fotografen Guy og entertaineren James er det en aften
som alle andre. Pierre og Helena er et af de par, som har bestemt sig for at markere
deres ja til hinanden på slottet.
Fra morgenstunden til næste dags solopgang følges bryllupsfesten, gennem øjnene på
dem. Og selvfølgelig går alting ikke, som de havde forestillet sig det.

Ferdinand, den lille tyr, foretrækker at sidde stille under et træ og dufte til
blomster, i stedet for at hoppe fnysende rundt og slås med de andre tyre.
Da Ferdinand vokser sig stor og stærk, er hans temperament fortsat afdæmpet, men en dag kommer fem mænd for at vælge den "største, hurtigste, hårdeste tyr" til tyrefægtning i Madrid og Ferdinand bliver fejlagtigt valgt.

C’est La Vie – Belgien, Canada, Frankrig – Komedie - 117 min.

Ferdinand – USA – Familiefilm

En mystisk invasion fra rummet har ramt verden. På USA's østkyst barrikaderer ægteparret Lee og Evelyn sig med børnene i deres hus, hvor de må være
så tyste som muligt for at overleve. Enhver lyd vil nemlig tiltrække de blodtørstige monstre, der lusker omkring i området. Men datteren Regan er døv og
kan ikke høre uhyrerne nærme sig, og højgravide Evelyn kan føde en skrigende baby hvert øjeblik …
A Quiet Place – USA – Thriller – 95 min.
Tilladt for børn over 15 år
Dette er den autentiske historie om Robin Cavendish og hans kone Diana, der
i 1950erne trodsede lægevidenskaben for at finde mening i livet med en alvorlig sygdom.Som 28-årig bliver Robin ramt af polio, der lammer ham fra halsen
og ned. Lægerne meddeler, at han kun har tre måneder tilbage at leve i, men
Robin nægter at lade den besked definere ham. Med hjælp af sin svoger og
en modig videnskabsmand begiver det nygifte par sig ud i verdenen for at
leve, få et barn og i sidste ende hjælpe andre med samme lidelse.
Breathe – Storbritanien – Drama – 117 min
I slutningen af Første Verdenskrig, kæmper de to soldaterkammerater Albert
og Édouard for deres liv på slagmarken. Begge overlever krigens rædsler,
men ikke uden ar på sjælen.
De må hutle sig igennem dagligdagen i et Paris, som slikker sårene efter den
grusomme krig.
Vi Ses Deroppe – Canada, Frankrig – Drama – 117 min

Politibetjenten Asger Holm, besvarer et 112-opkald fra en kidnappet kvinde.
Da røret bliver lagt på, står Asger tilbage med få spor, en potentielt dødbringende sag og tiden imod sig. Asger har dog kun telefonen som virkemiddel,
men det afholder ham ikke fra at gå ind i jagten på kidnapperen. Men snart går
det op for betjenten, at der er mere på spil, end han først havde regnet med.
Den skyldige – Danmark – Thriller – 85 min.

Operaen Askepot (Cendrillion) handler om en smuk,
ung kvinde klædt i pjalter og tvunget til at være tjenestepige for sin grusomme stedfamilie. Hun møder en
flot prins, der længes efter at finde den eneste ene.
Tilføj en gudfar, et par grimme søstre og en balsal,
og du har denne vidunderlige og livsbekræftende
Den elegante Gino, møder racerkøreren Bénédicte. Det er kærlighed ved første
øjekast, men Gino har en hemmelighed, den slags hemmelighed, der kan true
dit liv og livet for dem omkring dig. "Gigi" og "Bibi" bliver nødt til at kæmpe mod
skæbnen, deres fornuft og deres egne svagheder for at redde deres kærlighed.
Filmen er en fiktiv fortælling om kærlighed og kriminalitet, lyst og fiasko. En
kærlig tragedie. Filmen er inspireret af de berygtede Bruxelles-bander og den
adrenalindrevne verden af racer løb.
Racer and the Jailbird – Belgien, Frankrig, Holland – Thriller Drama – 130 min
Pingvinen Monrad og gruppen af venner, forsøger at opretholde orden og retfærdighed i junglenr. Nu møder de imidlertid deres hidtil største udfordring i
form af den djævelske koalabjørn Igor og hans tungnemme bavianhåndlangere, som har planer om at udslette junglen, og alt hvad den indeholder! Nok er
Monrad en pingvin, men han har en tiger i sig, og sammen med resten af banden gør han sig klar til at redde dagen og uddele en god omgang koalabank!
Junglebanden – Frankrig – Animation – 97 min.

En gruppe kvindelige svindlere med Debbie Ocean i spidsen, planlægger et
umuligt kup til New York City's Met Gala. Målet er at få fingrene i diamanter til
en værdi af 150 millioner dollars, som stråler rundt om halsen på verdensstjernen Daphne Kluger; æresgæsten ved velgørenhedsballet. Kuppet skal udføres i fuldt dagslys for øjnene af hundredvis af gæster og et hav af sikkerhedsvagter. Planen er kompleks, og samtlige afledningsmanøvrer skal udføres
med ekstrem præcision, hvis det skal lykkes dem at slippe væk.
Ocean’s 8 – USA – Action, Komedie

