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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

BIRKERØD BIO
Hovedgaden 34, 3460 Birkerød * Billetbestilling på

tlf. 45 81 50 05 * Bestilte biletter afhentes senest 15 min
før forestillingen * www.birkeroedbio.dk

SOMMER- 
 RABAT
FILM MED 

SOMMERBIO
I RUDERSDAL KOMMUNE 2019

Glæd dig til sommerferien 2019. 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. Så hent 
saksen og klip billetkuponerne ud. Aflever kuponen 
i billetsalget i Reprise Teatret eller Birkerød Bio, så 
får du en rigtig biografbillet til kun 40 kr. Forældre 
eller bedsteforældre er mere end velkomne til at se 
med. En gæstebillet koster 75 kr. 

Vi viser filmene fra d. 1. juli til den 9. august 2019. 
Husk desuden, at vi i Reprisen viser to gratis 
fødselsdagsfilm d. 24. og 25. august. 

Ud over Sommerbio-filmene er der også premiere 
på tre spritnye film: ‘Kaptajn Bimse’, ‘Kæledyrenes 
hemmelige liv 2’ og ‘Løvernes konge’. Se datoer  
og tider på biografernes hjemmeside eller følg os på 
Facebook og instagram. Bemærk at rabatten ikke gælder 
til disse premierefilm.

God sommer!

10

REPRISEN FYLDER 100 ÅR

Gratis sommerbio-
film i august

Til august er det 100 år siden, Reprisen slog dørene op. Det fejrer vi 
 selvfølgelig med en masse festlige begivenheder – også for børn.

Sæt derfor kryds i kalenderen i weekenden d. 24. & 25. august, hvor vi 
inviterer alle børn, bedsteforældre og barnlige sjæle til to gratis  

Sommerbio-forestillinger. De to fødselsdagsfilm afsløres i starten af 
august på Reprisens Facebook og Instagram – så husk at følge os online!

Vi glæder os til at fejre Reprisens fødselsdag sammen med jer!



KAPTAJN BIMSE
Den herlige børnefilm om ‘Kap-
tajn Bimse’ er baseret på Bjarne 
Reuters fantasifulde børnebøger. 
Filmen handler om 7-årige Anna, der 
glemmer sin dukke i sommerhuset. 
Sammen med sin bamse rejser hun på 
eventyr i en gul flyvemaskine for at 
redde dukken.

KÆLEDYRENES 
HEMMELIGE LIV 2
I forrige film lærte vi, at alle kæledyr 
laver mærkelige ting, når deres ejere 
har forladt hjemmet. De holder vilde 
fester, tager dampbad i opvaskemaski-
nen og lægger skumle planer. I denne 
forrygende efterfølger kommer vi end-
nu tættere på dyrenes hemmelige liv. 

LØVERNES KONGE 
Kom med løveungen Simba tilbage 
til Kongeklippen i Disneys storslåede 
live-action-genindspilning af den 
elskede historie om løvernes konge. 
Simba er tronarving til at arve kon-
geriget efter sin far, men Onkel Scar 
har skumle planer om at overtage 
herredømmet. 

OBS Ingen sommerbio-rabat 
på ovenstående tre premiere-
film. Se priser og spilletider  

på www.reprisen.dk og  
www.birkeroedbio.dk
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 GRATIS SOMMERBIO
Husk gratis 
 Sommerbio-film  
i Reprisen d. 24. 
og 25. august

HULEMANDEN STEN
Det forhistoriske familieeventyr ’Hulemanden Sten’ foregår 
i Stenalderen, hvor Sten og hans bedste ven Grøffe ender i 
kamp mod Lord Snøp fra Bronzealderbyen. Filmen er instru-
eret af manden bag ’Flugten fra hønsegården’ og er lavet i 
samme herlige modellervoks-stil.
Med dansk tale. T.f.a.

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 1. juli, 15. juli og 29. juli
Birkerød Bio: Mandage d. 8. juli, 22. juli og 5. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

VILDHEKS
Pigen Clara lever et helt almindeligt liv, indtil hun en dag 
opdager, at hun er Vildheks og i stand til at kommunikere 
med naturen og dyrene. Men heksen Kimæra er ude efter 
hendes overnaturlige evner. Den underholdende eventyrfilm 
er baseret på Lene Kaaberbøls populære børnebøger.
Med dansk tale. Fr.u.7.

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 8. juli, 22. juli og 5. august
Birkerød Bio: Mandage d. 1. juli, 15. juli og 29. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

LEGO FILMEN 2
Indbyggerne i Klodsby står over for gigantiske udfordringer, 
da en DUPLO-invasion fra det ydre rum smadrer alt på deres 
vej. Emmet, Lucy, Batman og deres venner må nu kæmpe for 
at genoprette freden i LEGO-universet. Filmen er fyldt med 
fantastiske musiknumre og skæve indspark.
Med dansk tale. T.f.a.

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

ULVEHUNDEN
Hvidtand er halvt hund og halvt ulv. Da en ondsindet mand vil 
bruge ham til hundekampe, flygter Hvidtand og rejser herefter 
gennem den øde, canadiske vildmark. Det storslåede eventyr 
er baseret på Jack Londons klassiske roman fra 1906.
Med dansk tale. Fr.u.7

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

PJUSKE FLVVER FRA REDEN
Den lille islandske kylling Pjuske lærer ikke at flyve, før 
vinteren kommer og familien drager sydpå. Han beslutter sig 
derfor for at finde den eventyrlige Paradisdal og allierer sig 
med kæmpefuglen Giron – men rejsen er lang, og hele tiden 
lurer rovfuglen Dyster oppe på himlen.
Med dansk tale. Fr.u.7

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

SMALLFOOT
En dag lykkedes det den ihærdige eventyrer Percy at gøre sit 
livs fund: Han finder en skjult dal fyldt med afskyelige (men 
meget venlige) snemænd. Men da de behårede væsener præ-
senteres for resten af verden, går det ikke helt som planlagt. 
Filmen er fyldt med flotte landskaber og seje musiknumre.
Med dansk tale. T.f.a.

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

HACKER
13-årige Benjamins mor forsvandt, da han var syv år gammel, 
og han har aldrig kendt sin far. Han er god til computere og 
opdager nogle overvågningsbilleder, der tyder på, at moren 
stadig er i live. Men Forsvarets Efterretningstjeneste er lige i 
hælene på den smarte dreng. 
Med dansk tale. Fr.u.7

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

DE UTROLIGE 2
I fortsættelsen til Disney og Pixars populære animationsfilm 
er vores familie af superhelte atter samlet og klar til at bruge 
deres superkræfter på at redde verden. Farmand Utrolig erfarer 
desuden, at det kræver mere en almindelige superkræfter at 
passe en lille superbaby derhjemme, mens mor er på arbejde!
Med dansk tale. Fr.u.7

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

TERNET NINJA
Den generte dreng Aske får en Ninja-dukke fra Thailand i 
fødselsdagsgave af sin onkel Stewart. Det viser sig, at dukken 
er magisk og vil hjælpe Aske med at overvinde alle daglig-
dagens udfordringer – både ved hjælp af list, feje tricks og 
politisk ukorrekte slagord.
Med dansk tale. Fr.u.11

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

SOMMERENSPREMIEREFILM

HONNING MARGRETHE
Da den elskede bidronning Margrethe bliver kidnappet,  
får den omrejsende Apollo skylden og hele bistadet ser sig 
sure på ham. Nu man han samle vennerne og bevise, at det 
hele er en forræderisk konspiration begået af en hveps, der  
vil overtage tronen i kongeriget.
Med dansk tale. Fr.u.7

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