Program

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

The King's Man

PREMIEREFILM

Da historiens værste tyraner og kriminelle genier planlægger at starte en krig,
der vil udslette millioner, må én mand, i kapløb mod tiden, gøre alt for at stoppe
dem!
Oplev historien bag den allerførste hemmelige efterretningstjeneste i THE
KING’S MAN.

Søndag 16. januar

20.00

Mandag 17. januar

16.30

Tirsdag 18. januar

20.00

Onsdag 19. januar

16.30

Filmen instrueres af Matthew Vaughn og i hovedrollerne ses Ralph Fiennes,
Gemma Arterton, Rhys Ifan, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson,
Daniel Brühl, Djimon Hounsou og Charles Dance.
Varighed: 2 timer & 11 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Action/Komedie • Version: Engelsk med danske tekster

Spider-Man: No Way Home
For første gang kan Spider-Man ikke længere gemme sig bag masken, og han
kan ikke længere adskille sit liv som superhelt fra hans normale liv. Da han
spørger Doctor Strange om hjælp kommer der endnu mere på spil, hvilket

Søndag 16. januar

16.15

tvinger ham til at finde ud af, hvad det i virkeligheden betyder at være

Mandag 17. januar

20.00

Spider-Man.

Tirsdag 18. januar

16.15

Onsdag 19. januar

20.00

Varighed: 2 timer & 28 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Action/Adventure • Version: Engelsk med danske tekster

Trøffeljægerne fra Piemonte
'Trøffeljægerne fra Piemonte’ vil appellere stærkt til både foodies og madører,
hundeejere, Italiens-elskere og alle med smag for smukt iscenesatte
dokumentarer med virtuost drevne fortællinger. Filmens hovedpersoner er
Carlo, Sergio og Aurelio – tre elskelige og herligt excentriske mænd med
særlige evner, når det handler om at spore den sjældne alba-trøffel i Piemontes

Mandag 17. januar

14.15

Onsdag 19. januar

14.15

skove. Humoren, både skæv og overgiven, bidrager væsentligt til fornøjelserne,
men der hviler også en rørende melankoli over alle fortrædelighederne, for
hvordan skal det dog gå med den stolte trøffeljæger-tradition, når filmens
elskelige persongalleri indenfor en pænt overskuelig tidshorisont stempler ud?
Varighed: 1 time & 24 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Dokumentar • Version: Italiensk 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
outsider fra beskedne kår, gifter sig ind i Gucci-familien, skaber hendes

Søndag 16. januar

13.00

uhæmmede ambitioner store konflikter i familieimperiet. Det udløser hurtigt

Tirsdag 18. januar

13.00

en hensynsløs 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

Børnefilm i samarbejde med Gentoftegade Bibliotek
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Mumitroldenes vinter
Søndag 16. januar – 10:00
I samarbejde med Gentoftegade Bibliotek viser Gentofte Kino endnu en klassisk børnefilm, der har rod i bøger eller tegneserier.
Denne søndag byder vi på klassikeren Mumitroldenes vinter.
Vinteren er på vej, og mumitroldene gør klar til at gå i den sædvanlige lange vinterhi. Men i år gider Mumi ikke sove vinteren væk.
Han er nemlig blevet nysgerrig efter at se, hvad der egentlig sker med Mumidalen, når vinteren kommer. Allermest er han dog
spændt på at møde den mystiske gæst Julen, som – i bogstaveligste forstand – snart banker på det lille mumihus.
I ”Mumitroldenes vinter” sniger hyggen og julestemningen sig ind i den velkendte Mumidal. Filmen, som er baseret på forfatter
Tove Janssons oprindelige Mumi-bøger, fortæller en finurlig historie om venskab og det første eventyrlige møde med sne, frost og
julemagi.
Varighed: 1 time & 22 min. • Pris: 45 kr.

Antboy
Lørdag 5. februar – 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 Ask Hasselbalchs Antboy.
Antboy er historien om Danmarks første superhelt og baseret på Kenneth Bøeg Andersens populære bogserie.
Filmen handler om den 12-årige dreng Pelle, der ved et skæbnetræf bliver bidt af en myre og udvikler uanede
superkræfter. Med hjælp fra sin ven, tegneserienørden Wilhelm, skaber Pelle en hemmelig identitet som superhelten Antboy.
Langsomt begynder der at ske ting og sager i det lille samfund. Og da en uhyggelig og gal superskurk, Loppen, kidnapper
skolens populære pige, må superhelten Antboy træde til!

Varighed: 1 time & 16 min. • Pris: 45 kr.

Mor Muh & Krage
Lørdag 5. marts – 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 den hyggelige Mor Muh & Krage.
Det her er historien om, hvordan Mor Muh & Krage blev venner. Mor Muh er en temmelig usædvanlig ko. Hun vil ikke nøjes med
bare at stå og tygge drøv. Næh, hun vil dykke, danse ballet og lave alt muligt andet som virker sjovt. Da hun møder Krage, er
lykken total. Det hele bliver jo meget sjovere, når man er to. Men der er en hage. Krage vil ikke være ven med en ko, især ikke når
det er en underlig ko. Krage er en ret temperamentsfuld fugl, der har sine klare meninger om, hvad der er rigtigt og forkert. En
underlig ko er der helt sikkert ikke noget almindeligt ved. Men alligevel kan han ikke lade være med at tage en tur forbi
bondegården i tide og utide. For når man er sammen med Mor Muh, er livet et eventyr.
Varighed: 1 time & 21 min. • Pris: 45 kr.

Cykelmyggen og minibillen
Lørdag 2. april – 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 Cykelmyggen og minibillen.
Minibillen Mini optræder i loppecirkus sammen med Cykelmyggen Egon og Dansemyggen Dagmar. Loppepigen Miranda mobber
Mini og lokker ham til at bryde ind i Dagmars linedans, så hun falder og forstuver en fod. Dybt beskæmmet stikker Mini af og bliver
optaget i en røverbande under ledelse af Skarnbassen Basse, som beordrer Mini til at bryde ind i biernes honninglager. Men
bi-soldaterne fanger ham, og han idømmes livsvarigt strafarbejde. Bi-prinsesserne synes, han er nuttet og misbruger ham som
kæledyr, men han flygter og søger beskyttelse hos røverne, som i mellemtiden har stjålet Egons cykel. Miranda har fortrudt sin
mobning og sammen med Mini og deres venner, prøver de nu med list og mod at tilbageerobre Egons elskede racer.
Varighed: 1 time & 15 min. • Pris: 45 kr.

