Program 14. – 23. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Tenet
Christopher Nolans originale actionspækkede science fiction-værk,
Tenet, har John David Washington i hovedrollen. Bevæbnet med kun
ét eneste ord, Tenet, kæmper han for hele verdens overlevelse. Han

Varighed: 2 timer og 30 min.
Censur: Tilladt for børn fra 11. år

rejser gennem en mørk verden fuld af international spionage på en

Genre: Krimi & Thriller

mission, der bevæger sig ud over grænserne for tid, som vi kender

Version: Org. version med danske undertekster

det. Men det er ikke en tidsrejse. Inversion.

Man. 14. sep. 20:00 (70mm) ● Tirs. 15. sep. 16:00 (digital) ● Tor. 17. sep. 20:00 (70mm) ●
Lør. 19. sep. 20:00 (70mm) ● Søn. 20. sep. 17:15 (70mm) ● Man. 21. – ons. 23. sep. 20:00
(70mm)

Vores mand i Amerika
9. april 1940 angribes Danmark af det nazistiske Tyskland med krav om
øjeblikkelig og betingelsesløs kapitulation. Regeringen overgiver sig
efter få timer og indleder herefter samarbejde med nazisterne. På den

Varighed: 1 time & 55 min.
Censur: Tilladt for børn fra 11 år.

anden side af Atlanten sidder Danmarks ambassadør i Amerika, vove-

Genre: Drama

halsen Henrik Kauffmann, der er villig til at sætte alt på ét bræt. Han

Version: Med danske stemmer

nægter at føje de tyske krav og iværksætter i stedet en rebelsk plan for
at besejre Hitler og give den danske befolkning friheden tilbage.

Man. 14. sep. 14:30 ● Tir. 15. sep. 13:15 ● Ons. 16. – tors. 17. sep. 14:00 ● Fre. 18. sep. 16:15
● Lør. 19. sep. 17:15 ● Søn. 20. sep. 14:45 ● Man. 21. sep. 17:15 ● Tir. 22. sep. 14:00 ● Ons.
23. sep. 17:15

La belle époque
Hjertevarm, morsom, original og underfundig.. Den midaldrende, lidt
livstrætte Victor, får sit liv vendt på hovedet den dag, Antoine, en
succesrig iværksætter, tilbyder ham en unik form for underholdning.

Varighed: 1 time & 50 min..
Censur: Tilladt for børn over 11. år

Antoines firma giver sine kunder mulighed for at dykke tilbage i en

Genre: Drama

tidsperiode efter eget valg. Victor beslutter at genoplive den mest

Version: Orig. vers. med danske undertekster

mindeværdige uge i sit liv, 40 år tidligere, da han mødte sit livs
kærlighed.

Man. 14. sep. 17:15 ● Ons. 16. sep. 16:30 ● Tors. 17. sep. 11:30 ● Lør. 19. sep. 14:45 ● Man.
21. sep. 14:30 ● Ons. 23. sep. 15:00

Officer og spion
Nyt pragtværk fra mesterinstruktøren Roman Polanski. Den 5. januar
1895 degraderes kaptajn Alfred Dreyfus, en ung lovende officer, for

Varighed: 2 timer & 12 min.

at have spioneret for Tyskland og dømmes til livsvarigt fængsel på

Censur: Tilladt for børn fra 15. år

Djævleøen. Blandt vidnerne til hans ydmygelse er Georges Picquart,

Genre: Drama & thriller

der bliver forfremmet til at drive den militære efterretningsenhed, der

Version: Orig. vers. med danske undertekster

fældede Dreyfus. Men da Picquart opdager, at hemmeligheder stadig
overleveres til tyskerne, drages han ind i en farlig labyrint af bedrag.

Tors. 17. sep. 16:45 ● Fre. 18. sep. 13:15 ● Søn. 20. sep. 20:30 ● Man. 21. sep. 16:45

Program 14. – 23. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Lassie kommer hjem
Lassie og 12-årige Frederik er uadskillelige. Da Frederiks far mister sit
job, flytter familien til en mindre lejlighed, hvor det ikke er tilladt at
have hund. Frederik er knust! De er nødt til at aflevere Lassie til Greve

Varighed: 1 time & 40 min.
Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn u. 7

von Springer, som lover at passe godt på hende. Men en af grevens

Genre: Familiefilm & eventyr

ansatte er ond, og Lassie flygter for at lede efter Frederik. Da Frederik

Version: Med danske stemmer

hører, at Lassie er stukket af, sætter han sig for – sammen med
grevens barnebarn, Pernille - at finde Lassie, hans bedste ven.

Lørdag 19. september 12:45 ● Søndag 20. september 12:45

Særarrangementer
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Forpremiere på DRUK
DRUK er et morsomt, rørende, livsbekræftende og
tankevækkende drama om venskab, frihed, kærlighed – og

Varighed: ca. 2 timer

alkohol. Vi afholder to forpremierer., hvor du altså kan være

Censur: Tilladt for børn over 11 år

en af de første til at opleve filmen. 15. september

Genre: Drama

introduceres filmen af Thomas Vinterberg. 16 september

Version: Med danske stemmer

serverer vi en lækker gin & tonic.

Tirs. 15. sep. 19:30 intro af Thomas Vinterberg ● Ons. 16. sep. 19:30 inkl. Gin & tonic

Dødens gab med særlig intro
Steven Spielberg skabte i 1975 en film, der den dag i dag er en af
filmhistoriens største klassikere indenfor gyserfilm. Filmen handler

Varighed: ca. 2 timer

om en dræberhaj, der skaber kaos i en badeby. Efter en række

Censur: Tilladt for børn over 15 år

angreb er det op til sheriffen, en havbiolog og en gammel søfarer at

Genre: Gyser

få monsteret skaffet af vejen. Denne aften får vi samtidig besøg af
Casper Christensen fra Filmnørdens hjørne, der vil introducere filmen
for publikum. Du kender også Casper fra Go’ Morgen Danmark, hvor
han næsten hver uge anmelder film

Fredag 25. september 19:30

Version: Org. version med danske undertekster

Særarrangementer
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Live mindekoncert til ære for Bent Fabricius-Bjerre
Vi vil alle huske Bent Fabricius-Bjerre for eftertiden i den musikalske arv han har efterladt sig. Derfor har jazzsangerinden
Marie Helmer Mørck, operasangeren Jonathan von Schwanenflügel og koncertpianisten Alexander Ventegodt valgt at gå
sammen for at fejre hans unikke syn på livet og hans store eftermæle.
De vil sammen med historiefortælleren Maria Junghans præsentere hans musik og fortælle publikum at netop Bent
Fabricius-Bjerres musik er universel og forener det bedste fra begge verdener. Derfor elsker vi alle hans melodier, både unge
som gamle. Egne klassiske værker bliver flettet sammen med Bjerres udødelige melodier, som Alley Cat, Forelsket i
København og Matador.

Onsdag 30. september 20:00 ● Varighed: ca. 2 timer inkl. pause

Koncert Ben Chawes: Tidløs vokal jazz, pop & soul
”You made my night” – Ray Charles
Få en nærværende aften med tidløs vokal jazz, pop og soul og bliv draget af Ben Chawes’ varme stemme og forunderlige sange.
Siden hans anmelderroste debutalbum “Up Close” har sangeren, pianisten og entertaineren været på storstilet turné i Europe,
Asien, Mellemøsten, USA og Canada. Han har sunget sig vej direkte ind i selveste Ray Charles hjerte. Og nu kan du opleve ham
lige her i Gentofte Kino. Ben Chawes kombinerer jazzens finesser og improvisationer med poppens tilgængelighed og
soulmusikkens varme glød. Det er en meget nærværende og intim koncertoplevelse, man er vidne til, når disse tre virtuose
musikere går på scenen.

Lørdag 3. oktober 20:00 ● Varighed: ca. 1 time & 15 min.

Kim Sjögren introducerer Anne-Sophie Mutter & John Williams
Violinist Kim Sjögren præsenterer denne aften filmkoncerten Across the Stars. John Towner Williams er en verdenskendt
amerikansk komponist og musiker. Han er en af de mest anerkendte filmmusikskabere, og hans musik har været nomineret til 49
Oscars – en rekord, der kun er overgået af Walt Disney. John Williams dirigerer et splinternyt album med mange af hans elskede
filmtemaer i fantastiske nye variationer, der er skrevet specielt til hans superstjerneviolinist og samarbejdspartner Anne-Sophie
Mutter. Her fra München i koncerten Across the Stars med velkendte temaer fra blockbuster-film, herunder Star Wars og Harry
Potter. Med i koncerten er også værker der aldrig er hørt tidligere.

Søndag 25. oktober 19:30 ● Varighed: ca. 1 time & 45 min.

