Program

7. juni - 17. juni
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

The Father
Anthony er en kultiveret mand. Han lytter til opera, spiller klassisk musik

PREMIEREFILM

Torsdag 10. juni

13.00

Fredag 11. juni

15.45

og læser stor litteratur. Men Anthony har Alzheimers, og det skaber store
udfordringer for hans omsorgsfulde datter, Anne. Hun forsøger at gøre

Lørdag 12. juni

12.15

tilværelsen så god som mulig for sin far ved at lade ham blive i sine vante

Søndag 13. juni

20.00

omgivelser. Anthony skræmmer imidlertid alle sine hjemmeplejere væk,

Mandag 14. juni

20.00

og efterhånden som hans greb om virkeligheden smuldrer, bliver Anne

Tirsdag 15. juni

17.30

nødt til at træffe et svært valg – for sig selv og for sin far.

Onsdag 16. juni

20.00

Filmen er en del af Biografklub Danmark.

Torsdag 17. juni

12.00

Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

På kanten af livet
Arthur og César har været venner siden barndommen. Da Arthur fortæller,

PREMIEREFILM

Forpremiere Mandag 7. juni

20.00

at han har kræft, beslutter César sig for at flytte ind hos sin ven for at

Søndag 13. juni

14.00

hjælpe ham med at opnå alt det, som han altid har ønsket sig at gøre, før

Mandag 14. juni

14.30

han dør. Men der er en hage ved det hele: Det er ikke Arthur, der er syg.

Tirsdag 15. juni

14.45

Fabrice Luchini er velkendt i franske filmkredse for sine roller i film som

Onsdag 16. juni

17.15

Mysteriet ved Slack Bay, Hermelinen og Cykeltur med Molière. Denne
gang spiller han lægen Arthur, der giver sin bedste ven (Patrick Bruel) en
skæbnesvanger besked, som bringer de to endnu tættere. En varm film
om venskab og om at forfølge sine drømme, før det er for sent.
Varighed: 1 time & 58 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Drama/komedie • Version: Fransk med danske tekster

Centervagt

PREMIEREFILM

Torsdag 10. juni

16.00

Lørdag 12. juni

21.30

Mandag 14. juni

17.15

foreslår, at de stjæler i deres eget center for at bevise, at centervagter ikke

Tirsdag 15. juni

20.00

er noget, man sparer på. Det går forrygende. Glen og MC har aldrig haft

Onsdag 16. juni

14.45

det sjovere, for det er let at være heltemodig vagt, når tyven er din kollega

Torsdag 17. juni

21.30

Da chefen for et skrantende shoppingcenter vil skære ned på vagtpersonalet, må de to sikkerhedsvagter Glen og MC ty til utraditionelle
metoder for at beholde deres jobs. Glen er hemmeligt forelsket i MC og

i forklædning. Men da centerchefen ansætter den selvsikre hjerteknuser
og supervagt Patrick, går der grus i maskineriet, og Glen må bruge alle
kneb i kampen for karrieren og kærligheden.
Varighed: 1 time & 25 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Komedie • Version: Dansk med danske tekster

Marco Effekten
Lejemord og svindel i millionklassen åbenbarer sig, da vicekriminal-

Mandag 7. juni

17.00

kommissær Carl Mørck og Afdeling Q begynder at grave i en henlagt

Tirsdag 8. juni

20.00

sag om den efterlyste pædofilisigtede embedsmand, William Stark.

Onsdag 9. juni

17.00

Ved den danske grænse har politiet anholdt en ung østeuropæisk

Fredag 11. juni

13.00

Søndag 13. juni

17.00

dreng i besiddelse af Starks pas. Det nye fund bringer Afdeling Q på
sporet af systematisk korruption med ulandsbistand og mod
opklaringen af et bestialsk mord. Snart ledes Carl Mørck igennem
Københavns gader, ned i den kriminelle underverden og dybt ind i
den danske finansverden.

Varighed: 2 timer & 5 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Krimi/thriller • Version: Dansk med danske tekster
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Tove

SIDSTE CHANCE

Tove Jansson er kendt i hele verden for mumitroldene og deres magiske

Tirsdag 8. juni

14.00

univers. I filmen følger vi den unge billedkunstner i efterkrigstidens

Onsdag 9. juni

14.30

Helsinki, hvor hun kæmper for at bryde fri af sin berømte fars skygge og
skabe sin egen kunst. I byens kunstnermiljø møder hun den frisindede
politiker Atos Wirtanen, som hun forelsker sig i, men Jansson drages også
af den kvindelige teaterinstruktør Vivica Bandler, der, på trods af Janssons
egen tvivl, tror på at mumitroldene er noget helt unikt. Tove er et stærkt
og rørende drama om at turde lytte til sin indre stemme – i både kunst og
kærlighed.
Varighed: 1 time & 55 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Svensk/finsk med danske tekster

The United States vs. Billie Holiday
Billie Holiday skaber sensation, da hun optræder med sangen Strange

SIDSTE CHANCE

Tirsdag 8. juni

16.45

Fruit, som handler om lynchning i sydstaterne i USA. Koncertsalene
er udsolgte, og publikum opfordrer hende til at synge tidens mest
kontroversielle sang. Derfor er Billie Holiday et voksende politisk problem,
og man ønsker handling fra højeste sted. I FBI ved man, at Billie er
stofmisbruger, og netop det kan bruges til at få hende dømt og fjernet
fra scenen. Agent Jimmy Fletcher får til opgave at overvåge hende, og
involverer sig mere og mere i den karismatiske kunstner.
Varighed: 2 timer & 10 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama • Version: Original med danske tekster

Buster Oregon Mortensen

PREMIERE 17. JUNI

Buster er en 11-årig opfindsom dreng, der elsker at trylle og være

Torsdag 17. juni

10.00

sammen med sin familie – især søsteren Ingeborg. Sammen med

Lørdag 19. juni

16.00

sin gamle ven Hr. Larsen, øver Buster sig på at vinde sommerens
talentkonkurrence, men klassens populære dreng gør alt, hvad han kan
for at forpurre tryllenummeret, og samtidig stille ham i dårligt lys overfor
den nye søde pige i Brønshøj. Men Buster skal nok finde på en løsning. For
Buster Oregon Mortensen giver aldrig op!

Varighed: 1 time & 32 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Børne- og familiefilm • Version: Dansk med danske tekster

Yakari – på store eventyr
Ny film om den lille Sioux-indianer Yakari, der drager alene ud i verden i

Søndag 13. juni

jagten på vildhesten Lille Torden, som siges at være utæmmelig. På sin
rejse møder Yakari mange farer, men opdager også at han har fået evnen
til at tale med dyrene. Figuren Yakari er kendt fra DR Ramasjang, men
her er der tale om en helt ny og velproduceret animationsfilm baseret på
den klassiske tegneserie af Derib og Job. Med danske stemmer af bl.a.
Christian Fuhlendorff, Gordon Kennedy, Kristian Gintberg, Maria Lucia,
Jens Zacho Boye og Samuel Glem Zeuthen som Yakari.
Varighed: 1 time & 23 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Børne- og familiefilm • Version: Med dansk tale

11.30

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

Buster Oregon Mortensen

med besøg af skuespillerne Manfred og Kerstin samt sanger Joey Moe
Lørdag 19. juni – 16:00
Mød børneskuespillerne Manfred Weber Cortzen (Buster) og Kerstin Jannerup Gjesing (Ingeborg) samt sanger Joey Moe, som står
bag titeldsangen til den nye film. Inden filmen er der mulighed for at få en signeret miniplakat.
Buster er en opfindsom dreng på 11 år, der elsker at trylle og være sammen med sin familie – især søsteren Ingeborg. Sammen
med sin gamle ven Hr. Larsen, øver Buster sig på at vinde sommerens talentkonkurrence, men klassens populære dreng gør alt for
at forpurre tryllenummeret, og samtidig stille Buster i dårligt lys overfor den nye søde pige i Brønshøj. Men Buster skal nok finde på
en løsning. For Buster Oregon Mortensen giver aldrig op.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: 100 kr. inkl. signeret miniplakat • Censur: Filmen er tilladt for alle

The Big Blue

med besøg af fridykker og rekordholder Stig Severinsen
Lørdag 26. juni – 19:30
Glæd dig Luc Bessons klassiker fra 1988, The Big Blue (Le Grand Bleu) i nyrestaureret udgave. Filmen
introduceres af den danske fridykker, Stig Severinsen, som er indehaver af adskellige rekorder i både
længde- og dybdedyk. og som har været verdensmester 4 gange i sin karriere. The Big Blue er historien
om barndomsvennerne Jacques og Enzo, der har en fælles fascination af havet og dybhavsdykning
– den rå slags uden maske og ilt. Jacques er drømmeren, som elsker legen med delfinerne. Enzo er
sportsmanden, der dyrker dykningen som et middel til at bevise sin egen styrke og mandighed.
Billederne af det dybblå Middelhav og Eric Serras musik gør filmen til en ægte 80'er klassiker.
Varighed: ca. 3 timer • Pris: 150 kr. inkl. introduktion og et glas vin, øl eller vand

Peter Pedal filmen
– i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek
Lørdag 12. juni – 10:00
Tag med på eventyr med den nysgerrige Peter Pedal, når Gentoftegade Bibliotek og Gentofte Kino byder velkommen til endnu en
film i vores række af klassiske børnefilm. Historierne om den nysgerrige abe, Peter Pedal, som forlod junglen sammen med
manden med den gule hat, har underholdt børn i mere end 60 år. Peter Pedals utrættelige appetit på sjov og ballade leder ham
ofte på afveje, men han møder også mange nye venner undervejs.
I Gentoftegade Bibliotek vil der i forbindelse med filmen være udstillinger, aktiviteter og konkurrencer, der læner sig op af filmens
univers.
Varighed: 1 time & 27 min. • Pris: kun 35 kr. • Censur: Filmen er tilladt for alle

Carmen
Sommeropera i Gentofte Kino hver søndag i juli
Søndag 4. juli – 10:00
Gentofte Kino inviterer til Operakino hver søndag i juli 2021. Alle forestillinger starter kl. 10.00 og billetprisen er 175 kr. Vi starter med
Georges Bizets Carmen i en opsætning fra La Scala. Glæd dig også til Turandot, Tosca og Skæbnens magt.
Georges Bizet døde ung kort efter premieren på Carmen, og nød således aldrig succesen med sit værk. Carmen er stadig en af de
mest berømte og populære værker i operarepertoiret. Den skarpe realisme – afbrudt af lettere komedie – blev oprindeligt anset
som for meget, men betragtes nu som et udslag af Bizets geni.
Varighed: 2 timer & 40 min. ekskl. pause • Pris: 175 kr. • Opsætning: Teatro alla Scala, Milan 2009

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

Film & Fodbold

Oplev EM fodbold på biografens store lærred!

Sommeren '92 + EM fodbold Danmark – Finland
Lørdag 12. juni – 15:00 (kampstart kl. 18:00)
Viaplay præsenterer i samarbejde med Gentofte Kino EM i fodbold LIVE på biografens store lærred. Inden kampen viser vi filmen
om den gang Danmark vandt EM: Sommeren '92 med Ulrich Thomsen i rollen som landstræner Richard Møller Nielsen. Se filmen
og nyd kampen LIVE i Gentofte Kino.
Om filmen: Landstræner Richard Møller Nielsen kæmper en ulige kamp med et splittet hold, der nægter at spille efter hans taktik.
Ingen forstår, hvad han vil, og han er Danmarks mest udskældte mand, og det ser sort ud. Men i sommeren 1992 får Richard en
uventet chance, og pludselig er holdet på vej til EM i Sverige. Richard er overbevist om, at de sammen kan gøre det umulige.
Varighed: 1 time & 35 min. + pause og EM fodboldkamp • Pris: 250 kr. inkl. film, EM kamp og øl eller vand

Film & Fodbold

Oplev EM fodbold på biografens store lærred!

...Og det var Danmark + EM fodbold Danmark – Belgien
Torsdag 17. juni – 15:00 (kampstart kl. 18:00)
Viaplay præsenterer i samarbejde med Gentofte Kino EM i fodbold LIVE på biografens store lærred. Inden kampen viser vi filmen
om det danske landsholds forvandling i perioden 1979-92 – den medrivende dokumentarfilm ...Og det var Danmark.
Om filmen: ...Og det var Danmark er den ultimative fortælling om landsholdets omvæltning fra ubehjælpsomme amatører til
mytiske helte. Men det er ikke bare en film om fodbold, men også om den danske folkesjæl. Filmen skildrer den mærkelige historie
om landet, hvis landshold kun kan, når ingen tror på os, og som fejler, når alle tror, vi vinder. En film, der kalder på erindring og som
er præget af nostalgi, kærlighed og stolthed over vores lilleputland.
Varighed: 1 time & 52 min. + pause og EM fodboldkamp • Pris: 250 kr. inkl. film, EM kamp og øl eller vand

Film & Fodbold

Oplev EM fodbold på biografens store lærred!

Victory – Fangelejrens helte + EM fodbold Danmark – Rusland
Mandag 21. juni – 18:00 (kampstart kl. 21:00)
Viaplay præsenterer i samarbejde med Gentofte Kino EM i fodbold LIVE på biografens store lærred. Inden kampen viser vi den
legendariske fodboldfilm fra 1981, Victory – Fangelejrens helte, med blandt andre Sylvester Stallone, Michael Caine og selveste
Pelé i hovedrollerne. .
Om filmen: For at højne moralen blandt tropperne beslutter nazimajor Karl von Steiner at arrangere en fodboldkamp mellem et
sejrssikkert tysk hold og en gruppe krigsfanger. Kampen skal spilles i Berlin og være et eksempel på den tyske overlegenhed.
Fangerne siger ja, men planlægger at undslippe. De skal bare lige vinde kampen først.
Varighed: 1 time & 56 min. + pause og EM fodboldkamp • Pris: 250 kr. inkl. film, EM kamp og øl eller vand

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

