8. juni - 14. juni 2020

Program uge 24

www.gentoftekino.dk

Star Wars: The Empire Strikes Back
Unikt fan-event

Varighed: 2 timer og 4 min.

Vi viser en helt ny digital kopi af Star Wars: The Empire Strikes Back i

Censur: Tilladt for børn over 11 år

anledning af filmens 40 års jubilæum. Det bliver en unik aften for alle
Star Wars-fans. Vi viser den kun denne ene aften, så skynd dig at
bestille dine billetter nu. De kan købes til særprisen 75,-

Genre: Action & Fantasy
Version: Orig. vers. uden danske undertekster

May The Force Be With You

Fredag 12. juni - 19:30 ● Særpris 75 kr.

Gratis testvisning
I samarbejde med Zentropa afholder vi testvisning på en ny dansk
spillefilm af instruktøren bag Blinkende lygter, Anders Thomas

Varighed: Ca. 3 timer og 30 min.

Jensen. Det er først-til-mølle. Bestil dine billetter ved at sende en

Version: Testvisning med dansk tale

mail til testvisning@filmbyen.dk med følgende informationer: Hvilken

Bemærk: Aldersopdeling om tirsdagen af

visning du/I ønsker at deltage i, Antal personer, Fulde navn på

publikum under/over 30 år.

samtlige deltagere, Alder på samtlige deltagere, Telefonnummer &
Beskæftigelse.

Tirs. 9. juni - 16:00 u. 30 år ● Tirs. 9. juni - 20:00 o. 30 år ● Tors. 11. juni - 20:00 alle aldre

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

Varighed: 2 timer og 15 min.
Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn

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

under 7 år

Emma Watson, Florence Pugh og Eliza Scanlen samt Timothee

Genre: Romantik & Drama

Chalamet som deres nabo Laurie, Laura Dern som Marmee og

Version: Orig. vers. med danske undertekster

Meryl Streep som Tante March..

Man. 8. juni - 20:00 ● Tirs. 9. juni - 13:00 ● Ons. 10. juni- 20:00 ● Tors. 11. juni - 16.30
Fre. 12. juni - 15:00 ● Lør. 11. juni - 20.00 ● Søn. 11. juni - 20.00

Portræt af en kvinde i flammer
Kunstneren Marianne skal male et portræt af Héloïse, en ung
kvinde, som netop har forladt klosteret. Héloïse skal giftes væk, og

Varighed: 2 timer
Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn

hendes kommende brudgom vil gerne se, hvordan hun tager sig

under 7 år

ud. Men hun ønsker ikke at blive gift, og Marianne må male hende i

Genre: Drama & romantik

smug. Langsomt vokser først intimiteten og attraktionen mellem
de to kvinder. Filmen vandt manuskriptprisen i Cannes.

Lørdag 13. juni - 17:00 ● Søndag 14. juni - 17:00

Version: Orig. vers. med danske undertekster

8. juni - 14. juni 2020
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Bombshell
To garvede journalister har i mange år oplevet sexisme på deres

Varighed: 1 time og 48 min.

arbejdsplads hos USA’s mest magtfulde medieimperium Fox

Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn

News, imens den nyansatte Kayla, der er ivrig efter hurtigt at stige i

under 7 år

graderne, først skal til at erfare, at vejen dertil ikke er helt, som hun
troede. Hver især kæmper de for at få stoppet det ødelæggende
miljø og få skovlen under den altdominerende patriark.

Genre: Drama
Version: Orig. vers. med danske undertekster

Mandag 8. juni - 14:00 ● Onsdag 10. juni - 14:00

Dark Waters
Den succesrige advokat Robert Bilott kommer på sporet af noget
ganske foruroligende, da han kontaktes af en bonde fra sin

Varighed: 2 timer og 6 min.

hjemstavn. Dyr dør på stribe og snart bliver det tydeligt at det

Censur: Tilladt for børn over 11 år

trækker tråde til et af verdens største selskaber: DuPont Chemicals.

Genre: Drama

Bilott vil til bunds i sagen, og det bringer både hans fremtid, familie

Version: Orig. vers. med danske undertekster

og liv i fare.

Mandag 8. juni - 17:00 ● Onsdag 10. juni - 17:00

Fremad
Brødrene Ian og Barley får foræret en trylleformular, som de bruger
til at fremmane deres far – eller i al fald halvdelen af ham. De to
brødre må nu lede efter et gammelt kort, som kan lede dem

Varighed: 1 time og 43 min.
Censur: Tilladt for alle

videre til Fønixjuvelen, hvor de kan fuldende deres færd. Undervejs

Genre: Animation, komedie & eventyr

opsøger de Manticore, der engang var en frygtløs kriger, men som

Version: Med danske stemmer

nu bestyrer en kro. De to brødre drager derfra ud på en storslået
færd for at opdage, om der stadig er en smule magi tilbage i verden.

Lørdag 13. juni - 14:30 ● Søndag 14. juni - 14:30

Pelle Haleløs
Pelle forvilder sig væk fra sit trygge hjem på landet og havner i den

Varighed: 1 time og 27 min.

store, ukendte storby. Her venter et eventyr, hvor Pelle møder den

Censur: Tilladt for alle

søde kat Maja, og ægte venskab blomstrer op. Det er dog ikke altid
nemt at være den nye kat i byen, ikke alle katte har gode
intentioner – især ikke den onde Mons - og inden længe ønsker
Pelle at vende hjem igen.

Lørdag 13. juni - 12:30 ● Søndag 14. juni - 12:30

Genre: Animation & familiefilm
Version: Med danske stemmer

