Sådan kan du støtte Gentofte Kino
De nye restriktioner i forbindelse med Covid-19 betyder desværre, at Gentofte
Kino endnu engang er tvangslukket og ikke har mulighed for at gøre det, vi elsker
allermest: nemlig at vise ﬁlm og dele de gode oplevelser med vores gæster.
Det betyder selvsagt også, at vi økonomisk er hårdt ramt, når vores billetsalg
udebliver.
Du kan hjælpe Gentofte Kino på ﬂere måder:
Køb et gavekort til Gentofte Kino
Støt din lokale biograf og få samtidig styr på julegaven, mandelgaven eller
adventsgaven. Du bestemmer selv beløbet, og gavekort kan både bruges til
biografbilletter og køb i vores café. Gavekort kan købes online på
gentoftekino.dk/gavekort og sendes til dig på mail – klar til udprint.
Meld dig ind i Gentofte Kinos Venner
Gentofte Kinos Venner er en forening, der har til formål at hjælpe biografen
økonomisk. Kontingentet for 1 års medlemskab er kr. 600,- og giver dig en række
fordele i biografen. Læs mere om Gentofte Kinos venner og meld dig ind på
gentoftekino.dk/gentofte-kinos-venner
Tilmeld dig Gentofte Kinos nyhedsbrev
Vi arbejder fortsat på højtryk for at holde biografen kørende, og vi udsender
fortsat vores ugentlige nyhedsbrev, hvor vi holder dig opdateret om alt, hvad der
sker i den gamle funkisbiograf.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på gentoftekino.dk
Vi er allerede nu godt i gang med at planlægge nye og spændende
arrangementer, så vi er klar til at åbne igen den 4. januar 2021.

Læs mere om kommende arrangementer på bagsiden

Særarrangementer i Gentofte Kino
Animationsﬁlm i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek
Hokus Pokus Alfons Åberg
Lørdag 6. januar kl. 10.00
Valhalla med introduktion af tegner og instruktør Peter Madsen
Lørdag 6. februar kl. 10.00
Bennys Badekar med besøg af Jannik Hastrup og Flemming Quist Møller
Lørdag 6.marts kl. 10.00
Jungledyret
Lørdag 10. april kl. 10.00
Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn
Lørdag 8. maj kl. 10.00
Peter Pedal
Lørdag 12. juni kl. 10.00
Pris: 35,00 kr. ● Alle ﬁlm vises i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek

Forpremiere Wonder Woman 1984
Onsdag 13. januar kl. 19.30
Wonder Woman er endelig tilbage, og denne gang spoler vi frem til 1980'erne, hvor et
nyt stort eventyr venter krigerprinsessen Diana.
Hun står nu overfor to helt nye fjender: Max Lord og Cheetah. Glæd dig til
forpremieren på den længe ventede superhelteﬁlm med Gal Gadot i hovedrollen som
Wonder Woman – verdens første kvindelige superhelt,
Billetsalg starter til januar. Mere info følger.
Pris: 120,00 kr. ● Varighed: 2 time & 51 min. ● Genre: Action/eventyr

OperaKino: Tosca
Søndag 17. januar kl. 10.00
Med Tosca vendte Puccini tilbage til den reneste tragedie, med fokus på den
voldsomme og tragiske undergang for de tre hovedpersoner. Tosca er en meget
fokuseret opera, koncentreret om de komplekse hovedpersoner. Puccini har
kunstfærdigt udformet den jalousi, ængstelse og fortvivlelse, der opstår i den
fortryllende Floria Tosca.
Denne opsætning er fra La Scala, 2019

Pris: 175,00 kr. ● Varighed: ca. 2 timer.

