Program

13. september - 22. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker i Gentofte Kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Margrete den første

PREMIEREFILM

Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt nordisk stor-rige.

Onsdag 15. september

20.00

Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union, som hun

Torsdag 16. september

16.15

egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, kong Erik. Unionen er

Fredag 17. september

13.30 - 20.00

omgivet af fjender, og Margrete I planlægger derfor et ægteskab mellem

Lørdag 18. september

17.00

Søndag 19. september

14.00

Mandag 20. september

20.00

Tirsdag 21. september

16.15

Onsdag 22. september

15.00

Erik og den engelske prinsesse Philippa. En alliance med England
vil kunne styrke Kalmarunionen og sikre den mod angreb. Men en
konspiration er undervejs, som sætter Margrete i et umuligt dilemma, der
kan koste hende alt.
Filmen er en del af Biografklub Danmark

Varighed: 2 timer • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Historisk drama • Version: Med danske tekster

Dune
Tag med på et mytisk og storslået eventyr. Paul Atreides er en begavet,
ung mand født til at opnå noget ganske særligt. For at sikre sin families
og sit folks fremtid må han drage afsted på en rejse til universets farligste
planet. Ondsindede kræfter kæmper om planetens mest dyrebare
ressource – et middel, der kan åbne op for menneskehedens største
potentiale. Kun de, der kan overvinde deres egen frygt, vil overleve.

PREMIEREFILM

Torsdag 16. september

19.30

Fredag 17. september

16.30

Lørdag 18. september

20.00

Søndag 19. september

16.45

Mandag 20. september

16.30

Tirsdag 21. september

20.00

Varighed: 2 timer & 35 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Action/Science Fiction • Version: Orig. med danske tekster

No Time To Die
I No Time To Die har Bond forladt aktiv tjeneste og nyder det stille liv

Torsdag 30. september

12.00 - 16.00 - 20.00

fra CIA dukker op og beder om hjælp. Missionen handler om at redde

Fredag 1. oktober

16.00 - 20.00 - 23.59

en kidnappet forsker, men opgaven viser sig at være langt mere

Lørdag 2. oktober

16.00 - 20.00 - 23.59

forræderisk end ventet, da Bond kommer på sporet af en mystisk skurk

Søndag 3. oktober

16.00 - 20.00

bevæbnet med farlig, ny teknologi.

Mandag 4. oktober

16.00 - 20.00

Tirsdag 5. oktober

16.00 - 20.00

Onsdag 6. oktober

16.00 - 20.00

på Jamaica. Men freden slutter brat, da hans gamle ven Felix Leiter

Billetsalget starter 20. september kl. 10.00

Varighed: 2 timer & 44 min. • Censur: Forventet: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Action • Version: Med danske tekster

Pagten
Det er 17 år siden, Karen Blixen opgav eventyret i Afrika og vendte tilbage
til Danmark til et liv i ruiner. Ødelagt af syfilis og knust over at have mistet
sin farm og sit livs kærlighed genopfinder hun sig selv som en kunstnerisk
superstjerne. Karen Blixen er nu verdensberømt, men lever et liv i isolation
– indtil hun møder den unge digter Thorkild Bjørnvig. Sammen indgår

Mandag 13. september

19.30

Mandag 20. september

14.00

de en pagt: Hun lover at gøre ham til en stor kunstner mod, at han skal
adlyde hende ubetinget. Pagten er en hjerteskærende historie om en
mester og hendes lærling og om prisen for at følge sit hjerte.
Filmen er en del af Biografklub Danmark.
Varighed: 1 time & 55 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Drama • Version: Dansk original

Program

13. september - 22. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker i Gentofte Kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Ternet Ninja 2
Ternet Ninja er tilbage – denne gang i et helt nyt hylster.
Den kyniske legetøjsgigant Phillip Eberfrø er ved at slippe for straf, og

Mandag 13. september

16.45

uskyldige børn er i fare. Jagten på hævn og retfærdighed genoptages

Tirsdag 14. september

15.30

sammen med 13-årige Aske. De to flankeres af både Sirene og Askes

Onsdag 15. september

16.45

papfar Jørn, der går all in på sin nyeste opfindelse: en fordøjelsesapp.

Lørdag 18. september

14.15

Søndag 19. september

11.45

Evigt lækkersultne Sune er også med – og selvfølgelig Askes
(uundværlige) onkel Stewart, der som altid spreder hygge i familien.

Varighed: 1 time & 26 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Animation/familiefilm • Version: Med dansk tale

Worth
Worth er et stærk drama med Michael Keaton i den bærende hovedrolle.
Efter angrebene på World Trade Center og Pentagon i 2001 udpeges
advokat, Kenneth Feinberg (Michael Keaton), som ansvarlig for The

Mandag 13. september

14.00

September 11th Victim Compensation Fund. Han står overfor den svære

Tirsdag 14. september

13.00

opgave at vurdere, hvad et tabt menneskeliv er værd i dollars. I krydsfeltet

Onsdag 15. september

14.15

mellem bureaukrati og erstatningskrav forsøger Feinberg at indgå aftaler
med ofrenes familier. Da han møder Charles Wolf (Stanley Tucci), som har
mistet sin hustru, begynder Feinberg at indse, hvad et liv egentlig er værd.

Varighed: 1 time & 57 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

Respect

SIDSTE CHANCE

Respect følger den legendariske souldronning Aretha Franklin og hendes
vej mod toppen. Den oscarvindende stjerne Jennifer Hudson spiller
rollen og synger selv alle sangene. I filmen følger vi Aretha Franklin
fra barndommen, hvor hun sang i sin fars kirkekor, til hendes vej som

Tirsdag 21. september

13.00

international superstjerne, hvor hun blev kendt som "The Queen of
Soul". Hendes stemme fik verden til at lytte! Respect er den sande
historie om musikikonets rejse for at finde sin stemme, og filmen tager
sit udgangspunkt i de øjeblikke af hendes liv, der gjorde hende til en
verdenskendt superstjerne. Filmen er en del af Biografklub Danmark.
Varighed: 2 timer & 25 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama • Version: Amerikansk med danske tekster

Paw Patrol: filmen
Hvalpene Chase, Marshall, Skye, Rubble, Rocky og Zuma er altid klar til at
rykke ud, når faren truer i det ellers ret fredelige Adventure Bay. I nabobyen
Adventure City har de valgt en ny borgmester, og den selvoptagne Hr.
Humdinger har nogle besynderlige og ofte farlige ideer. Han er altid
optaget af at se godt ud i borgernes øjne, så han eksperimenterer med alt

Lørdag 18. september

12.00

Søndag 19. september

9.30

fra spektakulært (og farligt) fyrværkeri til en vejrrobot, der skal sikre evige
solskinsdage i byen. Men begge dele giver bagslag, og så må PAW Patrol
komme til undsætning. På missionen bliver hele holdet udfordret til deres
yderste – men de får også nye venner som for eksempel gravhunden Liberty.
Varighed: 1 timer & 25 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Animation/familiefilm • Version: Med dansk tale

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

Margrete den første
Ekstra forpremiere

Onsdag 15. september – 20:00
Kom til ekstra forpremiere på storfilmen Margrete den første med Trine Dyrholm i titelrollen som den magtfulde nordiske dronning.
Vi viser filmen kl. 20.00 aftenen inden den officielle premiere, og der er meget at glæde sig til.
Året er 1402, og en kvinde står i spidsen for et nyt nordisk stor-rige. Margrete I har samlet Danmark, Norge og Sverige i en union,
som hun egenhændigt styrer gennem sin adoptivsøn, kong Erik. Unionen er omgivet af fjender, og Margrete I planlægger derfor et
ægteskab mellem Erik og den engelske prinsesse Philippa. En alliance med England vil kunne styrke Kalmarunionen og sikre den
mod angreb. Men en konspiration er undervejs, som sætter Margrete i et umuligt dilemma, der kan koste hende alt.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: 110 kr. inkl.

DUNE

Eksklusiv premiere med foredrag af Morten Søndergaard
Torsdag 16. september – 19:30
Tag med på et mytisk og storslået eventyr, når Gentofte Kino inviterer til eksklusiv premiere på den nye filmatisering af sci-fi
klassikeren DUNE. Det bliver en storslået premiereaften med særligt besøg af Morten "Marvel" Søndergaard, som vil gøre os meget
klogere på hele DUNE universet og forfatteren bag den internationale bestseller, Frank Herbert.
Paul Atreides er en begavet, ung mand født til at opnå noget ganske særligt. For at sikre sin families og sit folks fremtid må han
drage afsted på en rejse til universets farligste planet. Ondsindede kræfter kæmper om planetens mest dyrebare ressource – et
middel, der kan åbne op for menneskehedens største potentiale. Kun de, der kan overvinde deres egen frygt, vil overleve.
Varighed: ca. 3 timer inkl. foredrag • Pris: 125 kr. inkl. foredrag om DUNE-universet og forfatteren Frank Herbert

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

Filmklassikeren Mordets Melodi

– Gratis filmvisning til GentofteNatten i Gentofte Kino
Fredag 24. september – 20:00
Glæd dig til GentofteNatten i Gentofte Kino, når vi helt ekstraordinært viser en af dansk films første rigtige spændingsfilm
– Mordets Melodi fra 1944. Den gamle marskandiserske Sonja Neie findes kvalt i sin butik. Kort tid efter sker der en lignende
forbrydelse, og ofret er denne gang en letlevende ung kvinde også ved navn Sonja. Kriminalpolitiet konstaterer hurtigt, at begge
forbrydelser må være begået af samme person. Mordets Melodi, der er et ægte mordmysterium, blev en kolossal publikumssucces. Filmen er instrueret af Bodil Ipsen og på rollelisten ses bl.a. Poul Reichhardt, Ib Schønberg og eminente Gull-Maj Norin i
rollen som natklubsangeren Odette. Filmen introduceres af biografdirektør Sune Lind Thomsen.
Varighed: ca. 1 time & 30 min. inkl. introduktion • Pris: Gratis visning

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

Bennys Badekar

– med besøg af Flemming Quist Møller & Jannik Hastrup
Lørdag 25. september – 10:00
Bennys Badekar er en af de mest ikoniske danske tegnefilm nogensinde. Filmen havde premiere i de danske biografer i 1971, og
det fejrer Gentoftegade Bibliotek og Gentofte Kino ved at vise filmen på det store lærred. Denne dag får vi særligt besøg af Jannik
Hastrup og Flemming Quist Møller, som sammen skabte den ikoniske film. 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.
Varighed: ca. 2 timer inkl. introduktion med Flemming Quist Møller & Jannik Hastrup. • Pris: 35 kr.

No Time To Die

Premiereaften med bobler, macarons, rød løber og introduktion
Torsdag 30. september – 20:00
Endelig er den her; den nye James Bond film får endelig biografpremiere, og det fejrer vi selvfølgelig med eksklusiv premiere med
rød løber, bobler og macarons til alle gæster. Det bliver et brag af en fest, når vi inviterer til premiereaften på tidens mest ventede
film: No Time to Die. Biografdirektør Sune Lind Thomen introducerer filmen, inden vi ser film nr. 25. i rækken om agent 007.
Bond har forladt aktiv tjeneste og nyder det stille liv på Jamaica. Men freden slutter brat, da hans gamle ven Felix Leiter fra CIA
dukker op og beder om hjælp. Missionen handler om at redde en kidnappet forsker, men opgaven viser sig at være langt mere
forræderisk end ventet, da Bond kommer på sporet af en mystisk skurk bevæbnet med farlig, ny teknologi.
Varighed: ca. 3 timer • Pris: 225 kr. inkl. bobler, macarons, rød løber og introduktion. Billetsalget starter 20. september kl. 10.00

Valhalla

– med besøg af tegner og instruktør Peter Madsen
Lørdag 30. oktober – 10:00
Den legendariske tegnefilm Valhalla er baseret på fortællingerne om de gamle nordiske guder og bygger på Peter Madsens
tegneserie af samme navn. Peter Madsen introducerer denne dag filmen og viser tegninger og billeder fra arbejdet med filmen
og tegneserien, når Gentoftegade Bibliotek og Gentofte Kino byder velkommen. Menneskebørnene Tjalfe og Røskva kommer ved
et tilfælde med til gudernes mægtige rige, Valhalla. Her arbejder de som tjenere for tordenguden Thor. Thors ven, den listige gud
Loke, har indgået et væddemål med jætterne om at opdrage jættebarnet Quark, og det synes Thor bestemt ikke om. Han beslutter
sig for at drage til Udgård og levere Quark tilbage, men her møder han stor modstand.
Varighed: ca. 2 timer & 30 min inkl. introduktion med Peter Madsen. • Pris: 35 kr.

Filmklassikeren Ordet

– Med introduktion af Gentoftes nye provst, Yvonne Alstrup
Onsdag 17. november – 19:30
Oplev Carl Th. Dreyers legendariske filmatisering af Kaj Munks drama Ordet, som denne aften introduceres af Gentoftes nye provst,
Yvonne Alstrup.
Carl Th. Dreyers Ordet er en af filmhistoriens mest centrale værker og stiller skarpt på den dobbeltmoral, der opstår, når tro bliver til
regler og vaner i stedet for følelser og hengivelse. Filmen er minimalistisk kølig i sin perfektion og en rejse ind i det næsten ordløse.
Ordet blev Dreyers største kommercielle succes, og den vandt mere hæder og flere priser end resten af hans film tilsammen.

Varighed: ca. 2 timer & 30 min. inkl. introduktion • Pris: 100 kr.

