REPRISE TEATRET
Øverødvej 12, 2840 Holte

10

SOMMERBIO

BIRKERØD BIO

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød

REPRISE TEATRET

FILM MED

SOMMERRABAT

I RUDERSDAL KOMMUNE 2022

Øverødvej 12, 2840 Holte

BIRKERØD BIO

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød

Glæd dig til sommerferien 2022. 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 65 kr.

REPRISE TEATRET
Øverødvej 12, 2840 Holte

BIRKERØD BIO

Hovedgaden 34, 3460 Birkerød

Vi viser filmene fra d. 27. juni til den 5. august 2022.
Ud over sommerbio-filmene viser både Birkerød Bio
og Reprisen også tre spritnye film: Lightyear,
Minions 2: Historien om Gru og Lille Allan – den
menneskelige antenne.
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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
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Se datoer og tider på biografernes
hjemmeside eller følg os på Facebook
eller Instagram. Bemærk at rabatten ikke
gælder til disse premierefilm.
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Hovedgaden 34, 3460 Birkerød
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Kongevejen

REPRISE TEATRET

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

SOMMERENS
PREMIEREFILM

LIGHTYEAR

16. juni – i Reprisen fra 24. juni
Animationsfilmen ‘Lightyear’
handler om astronauten bag Buzz
Lightyear-legetøjet i Toy Story-
filmene. Buzz rejser med resten
af sin astronaut-crew på mission
mod fjerne galakser. Men noget går
galt og rumskibet strander på en
øde planet med glubske monstre.
Hæsblæsende animation fra Pixar.

MINIONS 2:
HISTORIEN OM GRU

LILLE ALLAN – DEN
MENNESKELIGE ANTENNE

I midten af 1970’erne vokser Gru
op i en forstad og er stor fan af en
gruppe superskurke kendt som
Grymlings. Han udtænker en plan,
der skal sikre, at han bliver ond
nok til at blive en del af gruppen.
‘Minions 2: Historien om Gru’ er
fortsættelsen til det første eventyr
om Grus små gule undersåtter.

Allans forældre bliver skilt, og han
flytter sammen med sin far ud i en
boligblok i Tårnby. Sommerferien
føles lang og ensom for Allan,
når man ikke har fået nye venner.
Heldigvis kommer han i kontakt
med sin nabo Helge, som er meget
besat af ufoer. Her skal Allan være
menneskelig antenne og prøve at
komme i kontakt med rumvæsener.

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

N E 202 2

PILS EVENTYR

JORDEN RUNDT PÅ 80 DAGE

Den forældreløse Pil bor på gaden i middelalderbyen
Roc-en-Brume i Frankrig sammen med sine tre tamme væsler.
Pil overlever ved at stjæle mad fra den onde regent Tristains
slot, men da hun en dag bliver opdaget, må hun tage på flugt
med den klodsede vagt Crobrar og hofnarren Rigolin.

Silkeaben Passepartout har altid drømt om at være
opdagelsesrejsende, og hans drømme bliver snart til
virkelighed, da han møder den grådige frø Phileas, der
er ivrig efter at indgå et væddemål på hele 10 millioner
muslinger. Alt, han skal gøre for at vinde, er at sejle jorden
rundt på 80 dage.

Med dansk tale. 89 min. Fr.u.7

Med dansk tale. 82 min. T.f.a.

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 27. juni, 11. juli og 25. juli
Birkerød Bio: Mandage d. 4. juli, 18. juli og 1. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Mandage kl. 13.00 d. 4. juli, 18. juli og 1. august
Birkerød Bio: Mandage d. 27. juni, 11. juli og 25. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

SONIC THE HEDGEHOG 2

CLIFFORD DEN STORE RØDE HUND

Filmen ‘Sonic the Hedgehog 2’ er fortsættelsen til Sonic the
Hedgehog fra 2020, som var baseret på SEGA-spillene af
samme navn med det blå, lynhurtige pindsvin. I denne nye
film har Sonic slået sig ned i Green Hill, hvor han vil bevise,
at han er en ægte helt. Men snart vender Dr. Robotnik tilbage
sammen med sin nye håndlanger Knuckles.

Den 12-årige Emily Elizabeth får en lille, rød hundehvalp som
gave af en magisk dyreredder. Den næste dag vågner hun op
til synet af en kæmpestor hund i sin lille New York-lejlighed.
Filmen er baseret på børnebøgerne af Norman Bridwell og
handler om hunden Clifford, der vokser til gigastørrelse, når
den oplever kærlighed.

Med dansk tale. 122 min. Fr.u.7

Med dansk tale. 97 min. T.f.a.

Reprise Teatret: Tirsdage kl. 13.00 d. 28. juni, 12. juli og 26. juli.
Birkerød Bio: Tirsdage d. 5. juli, 19. juli og 2. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Tirsdage kl. 13.00 d. 5. juli, 19. juli og 2. august
Birkerød Bio: Tirsdage d. 28. juni, 12. juli og 26. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

21. juli

FAMILIEN ADDAMS 2
Den makabre familie med hang til det uhyggelige er tilbage.
Denne gang beslutter farmand Gomez Addams, at familien
har brug for at blive rystet sammen, hvorfor de nu drager
på campingtur. På deres vej gennem USA spreder de gak,
løjer og katastrofer, mens de også møder gamle kendinge og
besøger kendte steder.

Med dansk tale. 103 min. Fr.u.7

Med dansk tale. 93 min. T.f.a..

Reprise Teatret: Onsdage kl. 13.00 d. 29. juni, 13. juli og 27. juli
Birkerød Bio: Onsdage d. 6. juli, 20. juli og 3. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Onsdage kl. 13.00 d. 6. juli, 20. juli og 3. august
Birkerød Bio: Onsdage d. 29. juni, 13. juli og 27. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

Animationsfilmen ‘Den magiske månerejse’ handler om
drengen Peter, der sætter ud på en magisk rejse for at
redde sin lillesøster. Destinationen for rejsen er månen, da
lillesøsteren er blevet kidnappet af den onde Månemand.
Peter lander på stjerneengen, hvor han møder den søvnige
Ole Lukøje, som hjælper ham med at finde sin lillesøster.

Barneys liv er ikke nemt. Hans far arbejder hjemmefra som
sælger, hans bedstemor er pinlig, og så har han ikke fået
den nye Bubble-bot i fødselsdagsgave. Men da hans far og
bedstemor alligevel får skaffet en robot til ham, virker den
ikke, som den skal, og Barney må derfor nu selv oplære sin
robot-ven i, hvad venskab er for en størrelse.

Med dansk tale. 85 min. T.f.a.

Med dansk tale. 106 min. Fr.u.7

Reprise Teatret: Torsdage kl. 13.00 d. 30. juni, 14. juli og 28. juli
Birkerød Bio: Torsdage d. 7. juli, 21. juli og 4. august
Tider på www.birkeroedbio.dk

Reprise Teatret: Torsdage kl. 13.00 d. 7. juli, 21. juli og 4. august
Birkerød Bio: Torsdage d. 30. juni, 14. juli og 28. juli
Tider på www.birkeroedbio.dk

40,-

SOMMERBIO 2022

40,-

SOMMERBIO 2022

Den umage familien Wishbone skal forsøge at redde to af
deres venner, der er blevet kidnappet af en monsterjæger.
Det betyder, at familien igen må forvandle sig til de elskelige
monstre. Mor Wishbone bliver en vampyr, mens farmand
forvandles til Frankenstein’s monster, og de to børn transformeres til henholdsvis en varulv og en mumie.

RON – VIRKER NÆSTEN ALTID

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 40 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 40 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.

MONSTERFAMILIEN – den uperfekte mission

DEN MAGISKE MÅNEREJSE

SOMMERBIO 2022

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 40 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.
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SOMMERBIO 2022
Mod aflevering af denne kupon i
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40,-

SOMMERBIO 2022

SPIDER-MAN: NO WAY HOME

GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE

Superheltefilmen ‘Spider-Man: No Way Home’ er den tredje
solofilm om Peter Parker i skikkelse af Tom Holland. I den
forrige film blev Peter Parkers hemmelige identitet som
Spider-Man afsløret. Nu står den unge superhelt således i en
helt ny situation, hvor nogle hylder ham som helt og andre
som det stik modsatte.

‘Ghostbusters: Afterlife’ er det tredje kapitel i serien om
spøgelsesbekæmpere. Den enlige mor Callie flytter med
sine to børn til en lille by, hvor de har arvet et faldefærdigt
hus af hendes far. Snart opdager de en forbindelse til de
oprindelige Ghostbusters, mens spøgelserne også dukker
op i byen.

Med engelsk tale. 148 min. Fr.u.11

Med engelsk tale. 124 min. Fr.u.11

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

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

Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 40 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.

40,-

SOMMERBIO 2022
Mod aflevering af denne kupon i
billetkontoret får du en Sommerbiobillet for kun 40 kr. Gælder til de 10
Sommerbiofilm i denne brochure.
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