Program

19. juli - 28. juli
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Hvor kragerne vender

PREMIEREFILM

Hvor kragerne vender er det humoristiske drama om Laura, der har taget

Torsdag 22. juli

17.45

afstand til sin familie på landet for at leve et kunstnerisk bohemeliv som

Fredag 23. juli

15.30

Lørdag 24. juli

18.45

Søndag 25. juli

19.30

opdager hun, at han skal giftes med barndomsfjenden, Catrine. Laura indser, at

Mandag 26. juli

15.00

Catrine har overtaget hendes plads i familien og mærker nu et stærkt ønske om

Tirsdag 27. juli

12.30

at få den tilbage.

Onsdag 28. juli

15.00

forfatter i København.
Da Laura vender tilbage til sin hjemstavn for at deltage i sin brors bryllup,

Filmen er en del af Biografklub Danmark.

Varighed: 1 time & 31 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Drama/komedie • Version: Dansk med danske tekster

De Gaulle

PREMIEREFILM

De Gaulle er den længe ventede film om Charles de Gaulle, legendarisk
præsident i Frankrig i årene 1959-1969. Filmen udspiller sig i sommeren 1940,
hvor de Gaulle er general i hæren, og Frankrig kollapser både politisk og
militært under truslen fra nazisterne. Filmen beskriver de hændelser, som gør
de Gaulle til fransk nationalhelt.
Hovedrollen som den kendte franskmand spilles af seks gange César-

Torsdag 22. juli

15.30

Lørdag 24. juli

16.15

Mandag 26. juli

12.30

Tirsdag 27. juli

14.45

nominerede Lambert Wilson, blandt andet kendt for rollen som Jacques
Cousteau i Jacques – En mand af havet, Cykeltur med Molière og som
Merovingian i The Matrix filmene.
Varighed: 1 time & 48 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama/krigsfilm • Version: Fransk med danske tekster

Old

PREMIEREFILM

Torsdag 22. juli

20.00

Old er historien om en familie, som i forbindelse med deres ferie på et

Fredag 23. juli

20.00

fjerntliggende tropisk sted, opdager, at den strand, som de planlægger et par

Lørdag 24. juli

21.00

Søndag 25. juli

17.00

Mandag 26. juli

20.00

Tirsdag 27. juli

17.15

Onsdag 28. juli

20.00

Den nye thriller af den visionære filmskaber og instruktør M. Night Shyamalan.

timers afslapning på, får dem til at ældes foruroligende hurtigt ... eller mere
præcist – reducerer hele deres liv til en enkelt dag.

Varighed: 1 time & 48 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Thriller/gyser • Version: Engelsk med danske tekster

Den gode spion
Greville Wynne lever et helt almindeligt liv med sin kone og deres søn i

Mandag 19. juli

20.00

London. I 1960 opsøges han af Den britiske efterretningstjeneste på grund af

Tirsdag 20. juli

17.15

hans mange forretningsrejser i Østeuropa. Greville rekrutteres til at smugle

Onsdag 21. juli

20.00

tophemmelig information ud af Sovjetunionen for MI6 og CIA. Mødet med

Fredag 23. juli

17.30

hans russiske kilde, Oleg Penkovsky, bliver begyndelsen på en ekstremt farlig

Mandag 26. juli

17.15

mission og et ekstraordinært venskab. Filmen er baseret på den sande historie

Tirsdag 27. juli

20.00

om ingeniøren og forretningsmanden, Greville Wynne, som fik afgørende

Onsdag 28. juli

17.15

betydning for demonteringen af det sovjetiske atomvåbenprogram og enden
på Cuba-krisen. Filmen er en del af Biografklub Danmark.
Varighed: 1 time & 51 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster
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The Father

SIDSTE CHANCE

Anthony er en kultiveret mand. Han lytter til opera, spiller klassisk musik
og læser stor litteratur. Men Anthony har Alzheimers, og det skaber store
udfordringer for hans omsorgsfulde datter, Anne. Hun forsøger at gøre
tilværelsen så god som mulig for sin far ved at lade ham blive i sine vante

Onsdag 21. juli

17.45

omgivelser. Anthony skræmmer imidlertid alle sine hjemmeplejere væk, og
efterhånden som hans greb om virkeligheden smuldrer, bliver Anne nødt til at
træffe et svært valg – for sig selv og for sin far.
Filmen er en del af Biografklub Danmark.
Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

Smagen af sult

SIDSTE CHANCE

Maggie og Carsten elsker hinanden, har to skønne børn og åbner deres egen
gourmetrestaurant Malus. De vil ha’ det hele. Og har det hele. Næsten. For de
mangler den forjættede Michelin-stjerne. Deres store fælles drøm, som de har
satset alt på at opnå. Men en dag modtager Carsten et brev om, at hans kone

Tirsdag 20. juli

20.00

elsker en anden. Hvem har sendt det og hvorfor? I deres umættelige passion
for livet og jagt efter den ultimative anerkendelse, har de glemt at livets
måltider ikke er gratis. Alt har en pris.
Filmen er en del af Biografklub Danmark.

Varighed: 1 time & 55 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama • Version: Dansk med danske tekster

Duften af roser

SIDSTE CHANCE

Eve og hendes landsted var engang en af verdens mest hyldede skabere af
nye roser. Nu ligger gården stille hen, og hendes livsværk er på grænsen til at
gå bankerot eller blive opkøbt. Men Eve er en stolt kvinde og nægter at give op.
Hendes sekretær skaffer tre medarbejdere fra den lokale arbejdsformidling. De

Mandag 19. juli

17.45

skal alle i jobtræning og er derfor billig arbejdskraft. Til gengæld har de absolut
ingen forstand på roser, så det ser sort ud. Men sammen lægger de en umulig
plan, som skal redde gården fra konkurs. La Fine Fleur er en klassisk feel-good
film i stil med De Urørlige. Modsætninger mødes og smuk musik opstår i en
verden af smukke roser og guddommelige dufte.
Varighed: 1 time & 35 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Komedie • Version: Fransk med danske tekster

Space Jam – A New Legacy
Da LeBron og hans søn, Dom, bliver fanget i Server-verset af en ond, kunstig

Mandag 19. juli

15.00

intelligens, må LeBron få dem hjem i sikkerhed ved at lede Snurre Snup, Lola

Tirsdag 20. juli

14.30

Kanin og hele slænget af særdeles udisciplinerede tegnefilmsfigurer til sejr

Onsdag 21. juli

15.00

over et hold af professionelle basketballstjerner, som du aldrig har set dem

Torsdag 22. juli

12.45

før. Det er Tunes vs. Goons i en altafgørende basketballkamp, der vil få stor

Fredag 23. juli

12.45

betydning for LeBrons forhold til sin søn og vise vigtigheden i at være tro mod

Lørdag 24. juli

13.45

Søndag 25. juli

14.00

sig selv. Tegnefilmsfigurerne må tænke ud af boksen og bruge deres unikke
talenter for at vinde kampen, og de overrasker selv ”Kong” James ved at spille
kampen på deres helt egen måde.

Varighed: 1 time & 56 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Familiefilm • Version: Med dansk tale

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

Pagten

Forpremiere med særligt besøg af Bille August
Fredag 30. juli – 19:00
Gentofte Kino inviterer til enestående forpremiere på storfilmen Pagten med besøg af filmens
instruktør, Bille August. Der er filmstart kl. 19.00, og efterfølgende Q&A, hvor vi sammen kan blive
klogere på Bille Augusts arbejde med filmen.
I en alder af 63 er Karen Blixen verdensberømt, men lever også et liv i isolation – indtil hun møder
den 30-årige digter Thorkild Bjørnvig. Sammen indgår de en pagt: Hun lover at gøre ham til en stor
kunstner, mod at han skal adlyde hende ubetinget – uanset prisen.
Varighed: ca. 3 timer • Pris: 100 kr. inkl. Q&A med Bille August efter filmen

Pagten

Ekstra forpremiere med besøg af Elisabeth Nøjgaard
Onsdag 4. august – 19:30
Gentofte Kino inviterer til ekstra forpremiere på storfilmen Pagten med besøg af direktør ved Karen
Blixen Museum Rungstedlund, Elisabeth Nøjgaard. Elisabeth Nøjgaard vil introducerer filmen og
gøre os klogere på Karan Blixens pagter og det store i livet. Filmen tager udgangspunkt i historien
om den unge digter og forfatter Thorkild Bjørnvig og hans møde med den aldrende verdensstjerne
Karen Blixen. De to knyttede et særligt bånd, og bekendtskabet resulterede i en pagt, hvor Karen
Blixen mod at få ubetinget troskab til gengæld lover at gøre den unge digter til en stor kunstner.
Varighed: ca. 3 timer • Pris: 100 kr. inkl. introduktion af Elisabeth Nøjgaard

Skæbnens magt
Sommeropera hver søndag i juli
Søndag 25. juli – 10:00
Operaen Skæbnens magt viser i instruktøren Martin Kusejs og Bayerische Staatsopers udgave en verden af druk, sex, hævn og
religiøst hykleri i alle deres afstumpede ækelheder. Dette plot af Verdi med et virvar af forklædninger og usandsynlige 		
sammentræf omsætter Kusejs til nutidens verden af terror, vold, repressalier og løgnagtighed. Til dette får han hjælp af stjerner
som Jonas Kaufmann, Anja Harteros og Ludovic Tézier, og så kan det ikke gøres bedre.

Varighed: 3 timer & 30 min. inkl. pause • Pris: 175 kr. • Opsætning: Bayerische Staatsoper 2014

André Rieu Together Again
Lørdag 28. august – 14:30
́Tag på en tur verden rundt med André Rieus Together Again (Sammen igen), i Gentofte Kino lørdag den 28. august.
"The King of the Waltz" har selv håndplukket nogle af de mest populære musikstykker, operaarier og dansenumre fra sine internationale shows gennem årene – også med mange optrædener, der aldrig før har været vist på storskærm. André Rieu har samlet en
udsøgt gruppe af musikere og solister fra hele verden i et spektakulært, internationalt show, der vil få dig til at le, synge
og danse. Oplev sprudlende, musikalske indslag fra shows i São Paulo, Mainau, Bucharest, Mexico City, Amsterdam, Melbourne og
Istanbul. André Rieu og Gentofte Kino inviterer til en skøn, hjertevarmende koncert med venner, familie og alle dem, du holder af.

Varighed: ca. 3 timer inkl. pause • Pris: 175 kr.

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

Hokus Pokus Alfons Åberg

– i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek
Lørdag 28. august – 10:00
Gentoftegade Bibliotek og Gentofte Kino har skræddersyet et program med gode børnefilm med figurer og personer, som du også
kender fra bøger og tegneserier. Glæd dig til den magiske film om Alfons Åberg, som ledsages af en udstilling på Gentoftegade
Bibliotek. Alfons Åbergs højeste ønske er at få en hund. Men udsigterne til, at dette ønske bliver opfyldt, er lange. Far mener nemlig
ikke, at Alfons er gammel nok til at tage sig af en hund. Da Alfons møder en ældre venlig herre fra nabolaget, som kan lidt trylleri,
kaster han sig begejstret ud i magiens farvestrålende verden. Det går imidlertid op for Alfons, at virkelighedens problemer ikke kan
løses ved hjælp af Hokus Pokus, og da han når til den erkendelse, er han nået til et vendepunkt i sit liv.
Varighed: 1 time & 12 min. • Pris: 35 kr. • Censur: Tilladt for alle

Cleopatra

– en del af Golden Days Antikken 2021
Fredag 3. september – 18:00
Gentofte Kino inviterer til Golden Days med storfilmen Cleopatra med Elizabeth Taylor i glansrollen som den egyptiske dronning.
Filmen fra 1963 er den episke fortælling om Cleopatra og hendes stormombruste forhold til Julius Cæsar (Rex Harrison) og Marcus
Antonius (Richard Burton).
Cleopatra er fortsat en af de dyreste produktioner i filmhistorien, og filmen er omgærdet af både skandale og mystik. Især
kærlighedsforholdet mellem Elizabeth Taylor og Richard Burton trak overskrifter. Filmens enorme budget, statister i tusindvis samt
de storslåede kostumer har bidraget til dens ikoniske status.
Varighed: ca. 4 timer inkl. pause • Pris: 150 kr. inkl. introduktion og et glas vin

Mig og Afrodite

– en del af Golden Days Antikken 2021
Søndag 19. september – 20:00
Kom til Golden Days 2021 i Gentofte Kino, når vi viser Woody Allens romantiske komedie Mig og Afrodite (Mighty Aphrodite).
Gennem hele filmen er handlingen kommenteret af et græsk tragediekor, der ligesom i det antikke græske teater, fungerer som
et kommentarspor, der sætter handlingen i perspektiv. Mig og Afrodite er historien om sportsjournalisten Lenny og hans kone, som
adopterer drengen Max. Lenny sætter sig for at opsøge Max' biologiske mor, der viser sig at være prostitueret. Da Lenny prøver
at lave hendes liv om, udvikler der sig et særligt forhold mellem dem. Filmen introduceres af Mads Bertelsen, som underviser i
oldtidskunstskab og som vil gøre os klogere på det græske kor og den antikken græske tragedie.
Varighed: 2 timer & 15 min. • Pris: 100 kr. inkl. introduktion om det græske tragediekor

Bennys Badekar

– med særligt besøg af Flemming Quist Møller og Jannik Hastrup
Lørdag 25. september – 10:00
Bennys Badekar er en af de mest ikoniske danske tegnefilm nogensinde. Denne dag får vi særligt besøg af Jannik Hastrup og
Flemming Quist Møller, som sammen skabte filmen. Bennys Badekar er en tegnefilm for både børn og voksne og handler om
drengen Benny, der keder sig hjemme i den højhusbebyggelse, hvor forældrene ikke har tid til at snakke med ham. Han går ud
og fanger en haletudse, som han tager med hjem i badeværelset. Haletudsen er en fortryllet prins, og sammen med ham dykker
Benny ned på bunden af badekarret, der bliver til det store ocean. Her oplever han en masse af de spændende og eventyrlige ting,
han savner i sin hverdag.
Varighed: 1 time & 14 min. + introduktion med Flemming Quist Møller og Jannik Hastrup • Pris: 35 kr. • Censur: Tilladt for alle

