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SOMMERBIO

Øverødvej 12, 2840 Holte

SE 10 GODE
SOMMERFILM
MED RABAT

Så hent saksen og klip billetkuponerne ud. Aflever
kuponen i billetsalget i Reprise Teatret eller Birkerød Bio,
så får du en rigtig billet til kun 35. kr. Forældre eller
bedsteforældre er mere end velkomne til at se med.
En gæstebillet koster 65 kr.
Vi viser filmene fra d. 2. juli til den 10. august 2018.
Ud over sommerbio-filmene viser både Birkerød Bio og
Reprisen også tre spritnye film: “Far til fire i solen”,
“Hotel Transylvania 3” og “Bien Maja 2”. Se datoer og
tider på biografernes hjemmeside eller følg os på Facebook
eller Instagram. Bemærk at rabatten ikke gælder til disse premierefilm.

SOMMERBIO

God sommer!

I RUDERSDAL KOMMUNE 2018
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REPRISE TEATRET
Øverødvej 12, 2840 Holte

BIRKERØD BIO

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød

REPRISE TEATRET

Øverødvej 12, Holte * Billetsalg ved indgangen
fra 1/2 time før første forestilling
Billetbestilling på tlf. 45 42 10 26 * www.reprisen.dk
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BIRKERØD BIO

SOMMERRABAT

Glæd dig til sommerferien 2018. Foruden de mange
tilbud fra Ung i Rudersdal er der igen i år Sommerbio
i Reprise Teatret og Birkerød Bio. Denne sommer er
der ti film for børn og unge at vælge imellem. Du kan
gense din favoritfilm, eller vælge dem du ikke nåede
at fange gennem året.

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød

REPRISE TEATRET

FILM MED

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød * Billetbestilling på
tlf. 45 81 50 05 * Bestilte biletter afhentes senest 15 min
før forestillingen * www.birkeroedbio.dk

SOMMERENS
PREMIEREFILM

FAR TIL FIRE
I SOLEN
Kom med sydpå sammen med Onkel
Anders og børnene, der er taget på
en tiltrængt solferie. Der er dog ikke
tid til at slappe af, for de skal deltage
i hotellets konkurrence om at blive
’årets solfamile’ – og de kæmper mod
fars gamle rival Bjørn Skov og hans
perfekte familie. Det går ikke stille
for sig!

HOTEL TRANSYLVANIA 3:
MONSTERFERIE

BIEN MAJA 2

Vores velkendte monsterfamilie er
taget på krydstogtferie. Her kan man
både spille monstervolleyball, få sol
på den blege vampyrhud og tage på
eksotiske udflugter. Men så bliver
Dracula smaskforelsket i skibets
kaptajn Erica, og nu kan de andre slet
ikke få hans opmærksomhed mere.

Bien Majas største drøm er at deltage
i de Olympiske Lege for honningbier. Men desværre har biernes onde
kejserinde stjålet halvdelen af biernes
værdifulde honninglager, så nu må
Maja og hendes gode ven Will være
listige for at få kejserinden på bedre
tanker.

Med dansk tale

Med dansk tale

OBS Ingen sommerbio-rabat
på ovenstående tre premierefilm. Se priser og spilletider
på www.reprisen.dk og
www.birkeroedbio.dk

SOMMERBIO
I RUDERSDAL KOMMUNE 2018

MY LITTLE PONY FILMEN

BALLERINA

Tag med på en pangfarvet ridetur sammen med Twilight
Sparkle, Pinkie Pie, Rainbow Dash og de andre kulørte ponyer,
der er taget ud på et fantastisk eventyr. Den onde Stormkonge
truer med at stjæle al magien fra deres land, men med sammenhold og heltemod kan vores venner redde verden.

Den forældreløse pige Felicies største drøm er at blive ballerina. Derfor tager hun med sin bedste ven, opfinderdrengen
Victor til Paris. Men vejen til de bonede gulve i storbyens
opera er lang og besværlig, så Felicie må kæmpe som aldrig
før for at blive en dansestjerne.

Med dansk tale. Fr.u.7

Med dansk tale. Fr.u.7

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 2. juli, 16. juli og 30 juli
Birkerød Bio: Mandage d. 9. juli, 23. juli og 6. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 9. juli, 23. juli og 6. august
Birkerød Bio: Mandage d. 2. juli, 16. juli og 30 juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

LEGO NINJAGO FILMEN

FERDINAND

I denne supersjove og klodsede animationsfilm må Kung Fu
Master Wu og hans farverige slæng af krigere tage kampen
op mod Lord Garmadon, der truer med at ødelægge hele
Ninjago-byen. Filmen er baseret på det populære Ninjago-
legetøj fra Lego og er fyldt med humor for både store og små.

Slåskamp er ikke noget for kæmpetyren Ferdinand. Han vil
hellere ligge på marken og dufte til blomsterne. Men en dag
bliver vores fredelige ven udvalgt til tyrefægtning i Madrid,
og nu må Ferdinand og vennerne forsøge at stikke af. Filmen
er baseret på Munro Leafs børnebog fra 1936.

Med dansk tale. Fr.u.7

Med dansk tale. Fr.u.7

Reprise Teatret: Tirsdage kl. 13.00 d. 3. juli, 17. juli og 31. juli
Birkerød Bio: Tirsdage d. 10. juli, 24. juli og 7. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Tirsdage kl. 13.00 d. 10. juli, 24. juli og 7. august
Birkerød Bio: Tirsdage d. 3. juli, 17. juli og 31. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

VITELLO
Vitello elsker spaghetti og hænger ud med vennerne Max
og Hasse og Møgungen William. Han bor med sin mor, men
han har ingen far, så han starter en ekspedition for at opstøve
ham. Filmen er baseret på de herligt politisk ukorrekte bøger
af Kim Fupz Aakeson og Martin Bo Bojesen.

Med dansk tale. Fr.u.7

Med dansk tale. T.f.a.

Reprise Teatret: Onsdage kl.13.00 d. 4. juli, 18. juli og 1. august
Birkerød Bio: Onsdage d. 11. juli, 25. juli og 8. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Onsdage kl. 13.00 d. 11. juli, 25. juli og 8. august
Birkerød Bio: Onsdage d. 4. juli, 18. juli og 1. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Den hæsblæsende film om Peter kanin i den blå jakke
blander animation med rigtig spillefilm. En ny irriterende
mand er flyttet ind i Peter kanins yndlingshus, og nu bruger
Peter og vennerne alle tricks i bogen for at slippe af med ham.
Filmen er baseret på Beatrix Potters børnebøger.

I efterfølgeren til ’Gnomeo og Julie’ er vores nisser flyttet
til en ny have i London i håbet om en bedre tilværelse.
Men da en lang række nisser bliver kidnappet, må det
minimale kærestepar tilkalde mesterdetektiven Sherlock, der
er ekspert i at opstøve forsvundne nisser.

Med dansk tale. Fr.u.7

Med dansk tale. T.f.a.

Reprise Teatret: Torsdage kl. 13.00 d. 5. juli, 19. juli og 2. august

Reprise Teatret: Torsdage kl. 13.00 d. 12. juli, 26. juli og 9. august
Birkerød Bio: Torsdage d. 5. juli, 19. juli og 2. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Birkerød Bio: Torsdage d. 12. juli, 26. juli og 9. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

35,-

SOMMERBIO 2018

35,-

SOMMERBIO 2018

Drengen Anton elsker historier om gamle slotte, vampyrer
og flagermus. Så selv om de fleste ville skrige af skræk, er
Anton lykkelig, da han møder den 13-årige vampyrdreng
Rudolf. De to bliver venner og skal sammen bekæmpe nogle
grufulde vampyrjægere, der vil fange Rudolfs familie.

MESTERDETEKTIVEN SHERLOCK GNOMES

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 35 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 35 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.

DEN LILLE VAMPYR

PETER KANIN
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THE GREATEST SHOWMAN

SPIDER-MAN: HOMECOMING

Denne forrygende musical handler om den visionære P.T.
Barnum, der i 1800-tallets New York skabte et farvestrålende
og bizart cirkus-show. Her kunne man opleve Den skæggede
dame, Den irske kæmpe og Verdens stærkeste mand.
Filmen er fyldt med fængende musik.

Peter Parker er både en helt almindelig lidt akavet teenager
og alletiders største superhelt. Han kommer på sporet af den
flyvende skurk Vulture, som handler med højteknologiske
våben. Sammen med de andre helte på Avengers-holdet skal
Spider-Man nu bevise sit værd.

Med engelsk tale. Fr.u.7

Med engelsk tale. Fr.u.11

Reprise Teatret: Fredage kl. 13.00 d. 6. juli, 20. juli og 3. august
Birkerød Bio: Fredage d. 13. juli, 27. juli og 10. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Fredage kl. 13.00 d. 13. juli, 27. juli og 10. august
Birkerød Bio: Fredage d. 6. juli, 20. juli og 3. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 35 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.
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