Program

22. november - 2. december
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Alt gik godt
Emmanue le er romanforfatter og har succes ba de professionelt og privat. Hun

PREMIEREFILM

Forpremierer:

haster til hospitalet, da hendes 85-a rige far, Andre , fa r et slagtilfælde. Et rigt

Tirsdag 23. november

20.00

liv fyldt med lidenskab, lunefuldhed og kærlighed er svundet ind til en svækket

Onsdag 24. november

20.00

syg mand. Andre beder sin datter om hjælp til at afslutte sit liv, og nu ma Emmanue le og hendes søster, Pascale, vælge, om de vil imødekomme faderens

Premiere:
Torsdag 25. november

14.00

ønske eller prøve at fa ham til at skifte mening. François Ozon har bega et et

Fredag 26. november

17.00

stærkt og rørende drama, som var nomineret til Den gyldne palme i Cannes.

Lørdag 27. november

14.45

Søndag 28. november

11.15

Mandag 29. november

13.15

Tirsdag 30. november

14.15

Mandag 22. november

20.00

hundeejere, Italiens-elskere og alle med smag for smukt iscenesatte doku-

Tirsdag 23. november

12.00

mentarer med virtuost drevne fortællinger. Filmens hovedpersoner er Carlo,

Fredag 26. november

14.30

Varighed: 1 time & 53 min. • Censur: Tilladt for børn fra 15 år • Genre: Drama •
Version: Fransk med danske tekster

Trøffeljægerne fra Piemonte
'Trøffeljægerne fra Piemonte’ vil appellere stærkt til både foodies og madører,

Lørdag 27. november

17.30

evner, når det handler om at spore den sjældne alba-trøffel i Piemontes skove.

Søndag 28. november

20.00

Humoren, både skæv og overgiven, bidrager væsentligt til fornøjelserne, men

Tirsdag 30. november

17.15

der hviler også en rørende melankoli over alle fortrædelighederne, for hvordan

Onsdag 1. december

16.45

skal det dog gå med den stolte trøffeljæger-tradition, når filmens elskelige

Torsdag 2. december

13.30

Sergio og Aurelio – tre elskelige og herligt excentriske mænd med særlige

persongalleri indenfor en pænt overskuelig tidshorisont stempler ud?
Varighed: 1 time & 24 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Dokumentar • Version: Italiensk med danske tekster

Ghostbusters: Afterlife
Fra instruktør Jason Reitman og producer Ivan Reitman, kommer det næste
kapitel i det originale Ghostbusters univers. Da en single mor og hendes to
børn ankommer til en lille by, opdager de forbindelsen mellem de originale
ghostbusters og deres bedstefars hemmelige arv, som han efterlod.

Mandag 22. november
Tirsdag 23. november
Onsdag 24. november
Torsdag 25. november

17.00
16.45
16.45
16.30

Varighed: 2 timer & 4 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Action • Version: Engelsk med danske tekster

House of Gucci
”House of Gucci” er inspireret af den chokerende sande historie om familien
bag det italienske modehus Gucci. Da Patrizia Reggiani (Lady Gaga), en outsid-

PREMIEREFILM

er fra beskedne kår, gifter sig ind i Gucci-familien, skaber hendes uhæmmede
ambitioner store konflikter i familieimperiet. Det udløser hurtigt en hensynsløs

Torsdag 2. december

16.00 & 20.00

spiral af forræderi, dekadence, hævn og i sidste ende … mord. Gennem tre årtier
ser vi, hvad et navn betyder, hvad det er værd og hvor langt en familie vil gå for
kontrol. Vi følger familieimperiet fra tiden, hvor alt stadig er glamourøst, frem til
den skandaløse retssag, hvor Patrizia Reggiani bliver idømt 26 års fængsel for
at planlægge drabet på sin eksmand, Maurizio Gucci.
Varighed: 2 timer & 38 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

Program

22. november - 2. december
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Venuseffekten
Liv er i starten af 20’erne og arbejder på familiens gartnergård i provinsen, da

SIDSTE CHANCE

hun helt uforberedt forelsker sig i den kaotiske og eventyrlige Andrea, der
midlertidigt er flyttet ind en campingvogn i sin onkels æbleplantage. Liv har
knap nok klippet navlestrengen til sine forældre, da Andrea brager ind i hendes

Tirsdag 23. november
Onsdag 24. november

14.00
14.15

liv. Da tingene samtidig tager en højst uventet drejning i familien, må Liv én
gang for alle finde ud af, hvem hun er, og hvor hun hører til, og at kærlighed og
familie kan se ud på mange måder.

Varighed: 1 time & 45 min. • Censur: Forventet: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Romantisk komedie •
Version: Dansk med danske tekster

Familien Jul og Nissehotellet
Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende. Hugo beslutter
derfor at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor. Men da familien er på juleferie,
opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at fortrænge det og kæmper en indre
kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har mistet sine nisseforældre og bor alene med
sine søskende. Sne vil hjem til nissernes land, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, for hun har

Lørdag 27. november
Søndag 28. november

12.30
14.00

aldrig lært magi. Spørgsmålet er, om Hugo lader sig overtale til endnu et nisseeventyr…

Varighed: 1 time & 31 min. • Censur: Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år • Genre: Familiefilm • Version: Med dansk tale

Skyggen i mit øje
Om morgenen den 21. marts 1945 er nonnerne og skolekammeraterne Rigmor,

SIDSTE CHANCE

Eva og Henry fra Den Franske Skole på Frederiksberg klar til at starte skoledagen. Langt derfra - på den anden side af Nordsøen - gør britiske piloter fra

Torsdag 25. november

11.45

Royal Air Force sig klar til en afgørende mission for den danske modstandsbev-

Mandag 29. november

16.00

ægelse. De sætter kurs mod Shellhuset, Gestapos Hovedkvarter midt i Køben-

Onsdag 1. december

13.45

havn. Angrebet lykkes, men ikke langt derfra rammer tragedien. Et fly er styrtet
ned tæt ved Den Franske Skole, og branden får de efterfølgende bombefly til
at tro, at målet ligger under røgsøjlen…

Varighed: 1 time & 47 min. • Censur: Tilladt for børn fra 15 år • Genre: Drama • Version: Dansk med danske tekster

No Time To Die
I No Time To Die har Bond 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

Torsdag 25. november
Fredag 26. november
Lørdag 27. november

19.45
20.00
20.00

kommer på sporet af en mystisk skurk bevæbnet med farlig, ny teknologi.

Varighed: 2 timer & 44 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Action • Version: Engelsk med danske tekster
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Margrete den Første
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

SIDSTE CHANCE

gennem sin adoptivsøn, kong Erik. Unionen er omgivet af fjender, og Margrete
I planlægger derfor et ægteskab mellem Erik og den engelske prinsesse

Mandag 22. november

14.15

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

Særarrangementer
Jungledyret Hugo
Lørdag 27. november – 10:00
I samarbejde med Gentoftegade Bibliotek viser Gentofte Kino endnu en klassisk børnefilm, der har rod i bøger eller tegneserier.
Denne lørdag byder vi på klassikeren Jungledyret Hugo.
Jungledyret Hugo lever et skønt liv i junglen sammen med aberne Zig og Zag. En dag kidnappes han af den berømte skuespillerinde Izabella. Hugo flygter og føres fra junglens vante rammer til storbyens hårdkogte gader. Her møder han ræven Rita, der
hjælper ham med at overleve i det uvante miljø. Men storbyen er ikke et sted for et Jungledyr, og inden længe får Hugo voldsom
hjemve.

Varighed: ca. 1 time & 13 min. • Pris: 35 kr.

Cliff Richard: The Great 80 Tour

– med særlig introduktion af Jørgen de Mylius
Mandag 29. november – 19:30
Oplev Sir Cliff Richard på en kæmpe turné for at fejre sin 80-års fødselsdag og en glitrende musikkarriere, der strækker sig over seks årtier. Inden vi ser koncerten på det store lærred, får vi særligt
besøg af Jørgen de Mylius, som er personlig ven med Cliff Richard, og som denne aften introducerer
koncerten. Med udgivelsen af sin debut-single steg Cliff Richard til superstarstatus, og han fik sin første
nr. 1 med sin femte single, Living Doll, i 1959. Med en storslået karriere kan han prale afadskillelige nr. 1
singler, en optagelse i Eurovision Song Contest og et ridderkors.
Varighed: ca. 2 timer inkl. introduktion med Jørgen de Mylius. • Pris: 175 kr.
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Casablanca

– med foredrag af Christian Monggaard fra Dagbladet Information
Onsdag 1. december – 19:30
Hvordan har filmkritikken forandret sig gennem de seneste 25-30 år. Er der overhovedet brug for filmkritik i en tid, hvor alle takket
være internettet kan meddele sig? Det og meget andet taler filmredaktør på Dagbladet Information, Christian Monggaard, om med
biografdirektør Sune Lind Thomsen, inden de viser en af filmhistoriens klassikere, Michael Curtiz' Casablanca, der betød meget for
Danmarks Radios navnkundige filmkritiker, Ole 'Bogart' Michelsen. I Gentofte Kinos foyer kan man også nyde vores 'Bogart-udstilling', som er bl.a. indeholder Ole Michelsens originale hat fra udsendelserne. 'Casablanca' har status som den ultimative kærlighedshistorie, og Ingrid Bergmans tårevædede ansigt har nærmest ikonstatus i den vestlige populærkultur.

Varighed: ca. 2 timer & 15 min inkl. foredrag med Christian Monggaard. • Pris: 100 kr.

Christmas with André

- Oplev André Rieus første julekoncert i Gentofte Kino.
Lørdag 4. december – 13:00
Kongen af vals giver en festlig og spektakulær koncert fra sit nye vinterpalads i hjembyen Maastricht.
Kom i den helt rigtige julestemning med skønne julesange, romantiske valse og smukke melodier som Jingle Bells, O Holy Night,
Hallelujah, en helt exceptionel udgave af Walking in the Air og mange flere!
Oplev det storslåede palads udsmykket med 150 smukke lysekroner, flere end 50 venetianske kandelabre og vældige buede
vinduer, som afslører et muntert vinterlandskab med skøjtebaner og skøjteløbere.

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

Love Actually

- med bobler, honninghjerter og hyggelig julestemning
Tirsdag 7. december – 20:00
Glæd dig til den ultimative romantiske julefilm, når Gentofte Kino viser den britiske Love Actually.
Love Actually er blevet en moderne klassiker, som mange genser hvert år til jul. Gentofte Kino giver dig nu chancen for at se eller
gense filmen på det store lærred!
Vi inviterer til romantisk julehygge og serverer et honninghjerte og et glas lækre bobler til filmen.

Varighed: ca. 2 timer & 15 min. • Pris: 150 kr. inkl. honninghjerte & et glas bobler

Den tid på året

– med introduktion af Paprika Steen og manuskriptforfatter Jakob Weis
Mandag 13. december – 19:30
Mød instruktør og skuespiller Paprika Steen, samt filmens manuskriptforfatter Jakob Weis, som kommer forbi Gentofte Kino og
introducerer denne særlige forestilling af Paprika Steens klassiske julefilm ”Den tid på året”.
Vi serverer glögg til alle inden vi går i salen.

Varighed: ca. 2 timer inkl. introduktion. • Pris: 135 kr. inkl. et glas glögg

