Program

16. november - 26. november
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Retfærdighedens ryttere
Den udstationerede militærmand Markus må tage hjem til sin
teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke. Det
ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to
excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på
det forulykkede tog og er overbevist om, nogen må stå bag.
Anders Thomas Jensens nye komedie er en moderne fabel om
fællesskab, universets tilfældigheder... og ja, selve livets mening.

PREMIEREFILM

Torsdag 19. november
Fredag 20. november
Lørdag 21. november
Søndag 22. november
Mandag 23. november
Tirsdag 24. november
Onsdag 25. november
Torsdag 26. november

17.00 & 20.00
20.00 & 22.30
14.15, 20.00, 22.30
20.00
17.30
20.00
20.00
16.30

Varighed: 1 time & 52 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Action/komedie • Version: Dansk med undertekster

Falling
John bor med sin partner Eric og deres adoptivdatter Monica i det
sydlige Californien. Hans far, Willis, er landmand, og hans holdninger og
opførsel kommer af en langt mere traditionel tid og familiemodel. Da
Willis besøger Johns familie, kolliderer deres to verdner. Willis’ opførsel
kan både være bidende og sjov – med udbrud der chokerer hans liberale
familie. Det gør ham elskelig for barnebarnet Monica, men det bliver

Mandag 16. november
Torsdag 19. november
Fredag 20. november
Mandag 23. november
Tirsdag 24. november
Onsdag 25. november

12.45
14.00
14.30
14.30
17.00
14.30

næsten for meget for John, da der rippes op i gamle sår og nye skabes
Falling er Viggo Mortensens debut som instruktør.

Varighed: 1 time & 52 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Orig. med danske undertekster

Erna i krig
Året er 1918. Første verdenskrig hærger ude i Europa, og Tyskland er

Mandag 16. november

15.30

tvunget til at indkalde alle raske mænd og unge drenge til krigstjeneste.

Tirsdag 17. november

14.30

Heller ikke de dansksindede sønderjyder får lov at gå fri. Hjemme hos

Onsdag 18. november

20.00

Erna i Bramstrup vækker det stor bekymring, da hendes godtroende søn,

Fredag 20. november

12.00

Kalle, bliver indkaldt til den tyske krigsmaskine. Trods Ernas forsøg på at

Mandag 23. november

12.00

få sønnen kasseret, indser hun snart, at hvis Kalle skal reddes fra den sikre

Onsdag 25. november

17.00

død i skyttegraven, må hun selv følge med. Forklædt som ’menig Julius

Torsdag 26. november

11.15

Rasmussen’ drager Erna i krig.

Varighed: 1 time & 40 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama • Version: Dansk med danske tekster

Julemandens datter 2:
Jagten på Kong Vinters krystal
Lucia bor i Grønland med sin far Julemanden og sin mor Claudia. Lucia er

Lørdag 21. november

11.45

den første pige nogensinde på Den Internationale Julemandsskole. Midt

Søndag 22. november

14.30

i de travle juleforberedelser bliver Kong Vinters magiske krystal, der giver
kræfter til alle julemænd, stjålet, og nu er selve julen i fare for alle verdens
børn. Lucias bedste ven, Oscar, kommer under mistanke for tyveriet og
Lucia er den eneste, der tror på hans uskyld. Men da de leder efter den
rigtige tyv, kommer Lucia og Oscar på sporet af et hemmeligt broderskab,
Varighed: 1 time & 30 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Familiefilm • Version: Dansk
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Madklubben
Marie, Vanja og Berling har kendt hinanden lige siden skoletiden. De tre
kvinder er i deres livs efterår og slås med hver deres. Efter en turbulent tid
hjemme i Danmark beslutter de at tage på madkursus i Syditalien. Rejsen
bliver dog ikke helt den tur, de havde regnet med, og de hede sydlandske
aftener byder på både flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på

SIDSTE CHANCE

Tirsdag 17. november

17.15

Onsdag 18. november

15.00

Lørdag 21. november

17.00

Tirsdag 24. november

12.00

bordet. Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har langt mere at byde
på og at det aldrig er for sent.

Varighed: 1 time & 39 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Komedie • Version: Dansk med danske tekster

Druk
Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for at teste en teori om, at
mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol
i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.
Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne
løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livet igen. I takt med,
at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for
nogen, og af sporet for andre.

Onsdag 18. november
Fredag 20. november
Mandag 23. november
Tirsdag 24. november
Onsdag 25. november
Torsdag 26. november

17.15
17.00
20.15
14.15
12.00
13.45

Varighed: 1 time & 56 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Dansk med danske tekster

Tenet
Oplev Christopher Nolans originale actionspækkede science fiction-værk,

SE DEN I 70MM

Søndag 22. november

16.30

Tenet, der har John David Washington i hovedrollen. Bevæbnet med kun
ét eneste ord, Tenet, kæmper han for hele verdens overlevelse. Han rejser
gennem en mørk verden fuld af international spionage på en mission, der
bevæger sig ud over grænserne for tid, som vi kender det. Men det er ikke
en tidsrejse.

Varighed: 2 timer & 30 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Krimi/thriller • Version: Orig. med danske undertekster
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European Cinema Night 2020: De smukkeste år
Tirsdag 17. november - 20.00

GRATIS VISNING – FÅ BILLETTER

For at fejre europæisk film, inviterer Gentofte Kino til gratis film i anledning af European Cinema Night 2020, og vi glæder os til at
vise den vidundelige italienske film, De smukkeste år af mesterinstruktøren Gabriele Muccino. Visningen er gratis.
De smukkeste år er historien om fire venner, der knytter stærke bånd som teenagere, men som glider fra hinanden, da voksenlivet
gør sit indtog. Senere i livet krydses deres veje atter og gamle følelser blusser op – på godt og ondt. Den prisbelønnede italienske
instruktør Gabriele Muccino har tidligere instrueret bl.a. Min italienske familie, Sidste kys og Husk mig nu. I hovedrollerne ses profilerede og prisvindende skuespillere som Pierfrancesco Favino (Engle & dæmoner, World War Z m.fl.), Kim Rossi Stuart (Hudløs, Bag
skyerne m.fl.) og Micaela Ramazzotti (Springtur i Toscana).
Varighed: 2 timer & 15 min. • Pris: Gratis

OperaKino: Manon
Søndag 22. november - 10.00
Manon er Jules Massenets mest populære og bedst kendte opera. Operaen fra 1884 illustrerer charmen og vitaliteten i musikken
– i denne opsætning tilpasset kulturen i den parisiske Belle Époque. Det er her med den unge fremadstormende sopran Pretty
Yende i rollen som Manon, kvinden der er splittet mellem ønsket om rigdom og kærlighed. Hun har følgeskab af Ludovic Tézier og
Roberto Tagliavini. Instruktøren Vincent Huguet fokuserer i sin iscenesættelse med kras realisme på brutaliteten i historie.
Manon blev opsat og vist i Paris Operaen 4. og 5. marts 2020, inden Frankrig blev lukket ned som følge af Corona. Det betyder, at
denne opsætning af Manon faktisk er den sidste produktion overhovedet i Paris Operaen.

Varighed: 3 timer & 30 min. inkl. 2 pauser. • Pris: 175 kr.

Forpremiere Lille sommerfugl med introduktion af
Søren Kragh-Jacobsen & Mia Lyhne
Torsdag 26. november - 19.30
Mød instruktør Søren Kragh-Jacobsen og skuespiller Mia Lyhne, når Gentofte Kino og Villabyerne inviterer til forpremiere på Lille
sommerfugl, som er en morsom og varm kærlighedsfortælling fjernt fra storbyen. Den stædige landmand og svineavler Ernst og
hans livsledsager Louise inviterer til guldbryllup i det lokale forsamlingshus med dansktopmusik og svingom. Men familien bærer
på flere hemmeligheder, og Ernst gemmer på den største. I løbet af en festlig, berusende, overraskende, gribende og vemodig
aften pibler sandhederne frem. Kærligheden spirer og udfordres i flere generationer, og familien sættes på den ultimative prøve.
Varighed: ca. 2 timer & 15 min. inkl.. introduktion • Pris: 100 kr.

Mød børnene fra Julemandens datter 2
Lørdag 5. december - 11:30
Mød Ella og Bertil, som spiller hovedrollerne i julefilmen Julemandens datter 2: Jagten på Kong Vinters krystal. Alle børn får en
signeret miniplakat, inden vi viser filmen.
Lucia bor i Grønland med sin far, der er Julemanden, og sin mor. Lucia er den første pige nogensinde i julemandsklassen på Den
internationale julemandsskole. Midt i de travle juleforberedelser bliver Kong Vinters magiske krystal, der giver kræfter til alle
julemænd, stjålet, og nu er selve julen i fare for alverdens børn. Lucias bedste ven, Oscar, kommer under mistanke for tyveriet og
Lucia er den eneste, der tror på hans uskyld. Lucia og Oscar kommer på sporet af et hemmeligt broderskab, der ønsker at slukke
julens glød for evigt. Nu er det op til de to bedste venner at redde krystallen og sikre, at det alligevel bliver jul.
Varighed: 1 time & 30 min. ekskl. introduktion • Pris: 100 kr.
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Love Actually med honninghjerte og et glas bobler
Torsdag 10. december - 20:00
Glæd dig til romantisk julehygge, når Gentofte Kino viser julefilmen, Love Actually. Vi serverer et honninghjerte og et glas lækre
bobler til filmen,
Det er i den søde juletid i London. Alle steder skaber kærligheden kaos. Den nyvalgte premiereminister, det kiksede sandwichbud,
forfatteren med hjertesorger og den udbrændte rockstjerne – alle er de ramt af kærligheden på godt og ondt. Bruden, der har
problemer med sin kommende mands forlover og den gifte kvinde, der har problemer med sin mand. Skoledrengen der er varm
på den kønneste pige i klassen og og hans papfar, der er varm på Claudia Schiffer. Alle de små historier flettes sammen i en sjov,
velspillet og typisk britisk film – denne gang med hjerternes fest som den ultimative ramme.
Varighed: 2 timer & 18 min.. • Pris: 150 kr. inkl. honninghjerte og et glas bobler.

Katherine Jenkins Christmas Spectacular julekoncert
Lørdag 19. december - 16:30
Kom i den helt rette julestemning, når Gentofte Kino inviterer til julekoncert med supersopranen Katherine Jenkins.
Katherine Jenkins Christmas Spectacular er årets julekoncert og er optaget i den ikoniske Royal Albert Hall i London. Koncerten en
trods Corona-nedlukning blevet afholdt – dog uden publikum – og vises nu i Gentofte Kino.
Sopranen og den klassiske musiks superstjerne, Katherine Jenkins, står i spidsen for denne ekstraordinære julekoncert, hvor et hav
af special guests er linet op. Mød blandt andre Sir Bryn Terfel, Vanessa Redgrave, Bill Nighy, the Royal Ballet og mange flere..

Varighed: 2 timer & 30 min.. • Pris: 175 kr.

Advent med The Sound of Music
Søndag 20. december - 16:00
Mange genser filmklassikeren The Sound of Music i juledagene, og filmen er for mange derfor forbundet med julehygge og 		
dejlige traditioner. Nu kan I tage hele familien med i biografen, når Gentofte Kino viser filmklassikeren. The Sound of Music er filmmusical-klassikeren over dem alle. Ikke mindst takket være Julie Andrews og Christopher Plummers virkningsfulde spil, et bundt
uforglemmelige sange og et forbavsende usentimentalt manuskript. Historien om nonnen, der bliver guvernante for syv børn af en
patriarkalsk enkemand og oplever kærlighed i krigens skygge, har fanget publikum siden 1965.

Varighed: 2 timer & 54 min.. • Pris: 100 kr.

Bestil billetter på www.gentoftekino.dk eller på telefon 39 65 33 50
Følg Gentofte Kino på Instagram og Facebook

