
Program 29. juni – 8. juli

Tors. 2. juli 20:00 ● Fre. 3. juli – lør. 4. juli 18:30 & 21:15 ● Søn. 5 juli 17:15 & 20:00 
Man. 6. juli 14:45 & 20:00 ● Tirs. 7. juli 12:30 &  20:00 ● Ons. 8. juli 14:45 & 20:00

Tirsdag 30. juni – onsdag 1. juli 16:45

Man. 29. juni 13:30 ● Tirs. 30. juni – ons. 1. juli 19:30 ● Tors. 2. juli 17:00 ● Man. 6. juli –
ons. 8. juli 17:15

Varighed: 1 time og 57 min.

Censur: Tilladt for børn over 15 år.

Genre: Thriller

Version: Med danske stemmer

Undtagelsen
Fire kvinder arbejder sammen i en hverdag præget af magtkampe og 

alliancer. Da Iben og Malene begge modtager dødstrusler, mistænker 

de i første omgang en serbisk krigsforbryder, som de skriver artikler 

om. Men da en sag om mobning på kontoret eskalerer, begynder de 

langsomt at overveje, om ondskaben kunne komme fra dem selv. 

Nervepirrende thriller, der skildrer, hvordan raffineret voksenmobning 

kan udvikle sig til et uhyggeligt spil om liv og død. 

Varighed: 1 time og 56 min.

Censur: Tilladt for børn over 11 år

Genre: Drama

Version: Orig. vers. med danske undertekster

Varighed: 2 timer og 15 min.

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn 

under 7 år

Genre: Drama & romantik

Version: Orig. vers. med danske undertekster

The Kindness of Strangers
En forfalden, tidligere glamourøs restaurant i hjertet af New York 

danner rammen om Scherfigs ensembledrama. Her flettes 

karaktererne ind og ud af hinandens liv, mens de lidt efter lidt 

opdager, at deres håb og redning kan ligge i mødet med nye 

medmennesker. I usikre og hårde tider, hvor mange lever på kanten 

af undergang, viser det sig, at tilfældige sammentræf og øjeblikke af 

næstekærlighed kan få overraskende følger. 

Little Women
En tidløs og nutidig filmatisering af den elskede fortælling om 

March-søstrene. Det er historien om fire unge kvinder, der hver 

især er fast besluttede på at leve livet på deres egen måde. I 

portrætteringen af Jo, Meg, Amy og Beth March ses Saoirse Ronan, 

Emma Watson, Florence Pugh og Eliza Scanlen samt Timothee

Chalamet som deres nabo Laurie, Laura Dern som Marmee og 

Meryl Streep som Tante March..

www.gentoftekino.dk

Mandag 29. juni 16:30 ● Tirsdag 30. juni – onsdag 1. juli 14:15 

Varighed: 1 time og 50 min.

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn 

under 7 år

Genre: Komedie & drama

Version: Orig. vers. med danske undertekster

Sangklubben
For kvinderne på en militærbase i England føles tiden lang og 

bekymringer store, når deres mænd er udstationerede. 

To af kvinderne tager initiativ til at starte et kor, og det vækker stor 

begejstring, selvom kvinderne ikke er helt enige om repertoiret. Da 

der pludselig er bud efter koret fra London med tilbud om at synge i 

Royal Albert Hall, må de dog finde en fælles melodi.



www.gentoftekino.dk

Repremiere: Lørdag 4. juli 16:00

Tors. 2. juli 12:30 & 14:45 ● Fre. 3. juli 14:00 & 16:15  ● Lør. 4. juli 11:30 & 14:00
Søn. 5. juli 12:45 & 15:00 ● Man. 6. juli 12:30 ● Tirs. 7. juli 15:00 ● Ons. 8. juli 12:30

Varighed: 1 time og 31 min.

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn 

under 7 år

Genre: Animation

Version: Med danske stemmer

Trolls på verdensturné
Nu er Trolls tilbage, og denne gang skal de på deres første 

verdensturné. Det bliver et eventyr uden lige, der fører til, at de 

opdager mere end én slags Trolls:. Kan Techno-Trolls enes med 

Rock-Trolls, synes Klassisk-Trolls, at det er værd at lytte til Pop-Trolls 

og hvad med Country-Trolls og Funk-Trolls? Spørgsmålet er nu, om 

de kan mødes til musikalsk topmøde og sammen glæde sig over 

musikken, trods de spiller hver deres genre? 

Særarrangementer

Program 29. juni – 8. juli

Varighed: 1 time og 45 min.

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn 

under 7 år

Genre: Musical & Drama

Version: Orig. vers. med danske undertekster

The Greatest Showman

Repremiere på den nyskabende musical
Nu kan du genopleve historien om P.T. Barnums ekstraordinære liv 

med Hugh Jackman i hovedrollen. Barnum voksede op under trange 

kår, men han var en meget kreativ og visionær mand. Kronen på 

værket i hans karriere var ”The Greatest Show on Earth”, der var en 

imponerende forestilling og en fejring af hans enestående fantasi og 

opfindsomhed, som endte med at begejstre publikum verden over.

Foredrag: Tirsdag 11. august 20:00

Varighed: 1 time og 30 min.

Info: Efter foredraget er der spørgerunde med 

dialog med salen. Det vil også være muligt at 

købe og få signeret bøger.

Lev livet modigt

Første stop på foredragsturnéen
Oplev Michelle Hviid, der tager alle udfordringer med oprejst pande. 

Uanset om det gælder et omvæltende sygdomsforløb, en karriere 

med fart på eller kroppens egen viljestyrke, så forsøger Michelle altid 

at se det fra en positiv vinkel. Michelle giver dig metoder, der kan 

bruges i alle livets scenarier og svære perioder. Lad Michelle hjælpe 

med af finde modet frem.


