Program

27. juni - 14. juli
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Elvis
Fra den Oscar-nominerede, visionære filmskaber Baz Luhrmann kommer Warner
Bros. Pictures' episke drama "Elvis" med Austin Butler og Oscar-vinderen Tom Hanks
i hovedrollerne. Filmen udforsker livet og musikken af Elvis Presley (Butler), set
gennem hans komplicerede forhold til hans manager, Oberst Tom Parker (Hanks).
Historien dykker ned i den komplekse dynamik mellem Presley og Parker, der
strækker sig over 20 år - fra Presleys’ fremgang til berømmelse, til hans stjernestatus. Centralt for den rejse er en af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige
personer i Elvis' liv, Priscilla Presley (Olivia DeJonge).
Varighed: 2 timer & 39 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år •
Genre: Drama/Musikfilm • Version: Engelsk med danske tekster

Resten af livet

Mandag 27. juni

15.15

Tirsdag 28. juni

20.00

Onsdag 29. juni

13.00

Torsdag 30. juni

20.00

Fredag 1. juli

16.15

Lørdag 2. juli

20.15

Søndag 3. juli

20.00

Mandag 4. juli

16.30

Tirsdag 5. juli

16.30

Onsdag 6. juli

20.00

Torsdag 7. juli

16.30

Fredag 8. juli

20.00

Lørdag 9. juli

16.30

Mandag 11. juli

20.00

Tirsdag 12. juli

16.30

PREMIEREFILM

'Resten af livet' udspiller sig i Sønderjylland og er et livsbekræftende
familiedrama om Egon og Maren der mister deres voksne søn og sammen med

Torsdag 7. juli

20.00

deres tilbageblevne voksne datter, Line, skal forsøge at finde tilbage til livet igen.

Fredag 8. juli

16.45

Filmen handler om hvordan livet med ét slag kan blive forandret for altid. Og om

Lørdag 9. juli

14.00

hvordan dette ikke kun påvirker det enkelte familiemedlem, men også selve

Søndag 10. juli

20.00

familierelationen.

Mandag 11. juli

14.15

Tirsdag 12. juli

20.00

Onsdag 13. juli

16.45

Torsdag 14. juli

16.45

Varighed: 1 time & 51 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Dansk med danske tekster

Verdens værste menneske

SIDSTE CHANCE

Et på én gang gribende og komisk drama, der med varme og musikalitet tager
livtag med den romantiske, men til tider hundesvære kærlighed. Julie er nået den

Mandag 27. juni

12.30

alder, hvor de fleste, inklusive kæresten Aksel, er klare til at stifte familie. Men Julie

Tirsdag 28. juni

16.45

er ikke færdig med at sparke døre ind, og mødet med den indtagende Eivind åbner

Onsdag 29. juni

20.00

et nyt kapitel i hendes liv. Men måske ligger de vigtigste livsvalg allerede bag

Torsdag 30. juni

16.45

hende? ’Verdens værste menneske’ er en selvstændig afslutning på Joachim Triers

Søndag 3. juli

14.00

Oslo-trilogi, som startede med debutfilmen ’Reprise’ (2006) efterfulgt af ’Oslo, 31.

Mandag 4. juli

20.00

august’ (2011). Filmen vandt prisen for 'Bedste kvindelige skuespiller' i Cannes, 2021

Onsdag 6. juli

16.45

Søndag 10. juli

16.45

og var nomineret til to Oscar-statuetter ved dette års uddeling, herunder i
kategorien 'Bedste internationale film'.

Varighed: 2 timer & 1 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama/Romantik • Version: Norsk med danske tekster

Min sommer i Provence
'Min sommer i Provence' handler om den 10-årige Marcel Pagnol, der tager med
sin familie op til deres sommerbolig i Provence. Han glæder sig til at udforske den

PREMIEREFILM

smukke, vilde natur med sin bedste ven, bondedrengen Lili.
Det begynder som en sommer, fyldt med barndommens uskyldige eventyr, men

Torsdag 14. juli

da de møder den smukke aristokratiske pige, Isabelle, udvikler det sig uventet til
spirende kærlighed, hemmeligheder og løgne for både børnene og de voksne... for
der er slanger i paradis...
Filmen er baseret på den franske forfatter Marcel Pagnols barndomserindringer
'De søde hemmeligheder'. Hans historier er tidligere filmatiseret i de populære film
'Kilden i Provence' og 'Manon og kilden'.
Varighed: 2 timer & 14 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Drama • Version: Fransk med danske tekster

20.00

Program
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Torsdag 30. juni

14.15

Fredag 1. juli

14.00

Lørdag 2. juli

14.30

Vi befinder os i 70’erne, hvor vi møder Gru som barn i forstæderne. Det er årtiets

Søndag 3. juli

12.00

for bukser med svaj og disco, men Gru er mere optaget af superskurke og specielt

Mandag 4. juli

14.15

De 6 Slyngler, som han er kæmpe fan af. Han har udtænkt en plan for at blive ond

Tirsdag 5. juli

14.15

Onsdag 6. juli

14.30

Torsdag 7. juli

14.15

Fredag 8. juli

14.30

Lørdag 9. juli

12.00

Søndag 10. juli

14.30

Mandag 11. juli

17.00

Tirsdag 12. juli

14.15

Onsdag 13. juli

14.30

Torsdag 14. juli

14.15

Minions: Historien om Gru

PREMIEREFILM

nok, så han kan blive medlem. Heldigvis, hvis man kan sige det, får han hjælp af
sine loyale følgere, de gule, kaosskabende minions. Kevin, Stuart, Bob og Otto – og
en nye minion med bøjle – går i gang med at bygge Grus første skurketilholdssted,
eksperimenterer med våben og sætte deres første mission i søen.

Varighed: 1 time & 30 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år •
Genre: Animation • Version: Med dansk tale

Downton Abbey: En ny æra
Vi vender endnu engang tilbage til det storslåede gods, hvor Grev Robert, Lady
Mary og resten af Crawley-familien denne gang chokeres af Enkegrevinden af

SIDSTE CHANCE

Granthams mystiske fortid. Hun har nemlig arvet en villa i Sydfrankrig fra en gammel
bekendt, som de aldrig har hørt om før. Samtidig bliver familien kontaktet af en
filminstruktør, som gerne vil benytte Downton Abbey som kulisse i sin nyeste

Tirsdag 28. juni

13.30

Søndag 3. juli

16.45

film. Da godsets tag har brug for en kærlig hånd, takker familien ja til tilbuddet
og den medfølgende kompensation. Mens de mest film-skeptiske beboere på
Downton Abbey drager mod Sydfrankrig for at besøge familiens nye villa, får de
tilbageværende Crawley-familiemedlemmer og deres tjenestefolk en helt unik
mulighed for at overvære, hvordan filmmediet fungerer i dets spæde start.
Varighed: 2 timer & 5 min. • Censur: Tilladt for alle • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

Top Gun: Maverick
Efter over 30 års tjeneste som en af Flådens bedste piloter befinder Pete ”Maverick”

SIDSTE CHANCE

Mitchell (Tom Cruise) sig præcis, hvor han hører til: Han presser sig til sin yderste

Onsdag 29. juni

16.30

betyde, at han skulle blive på jorden. Da han pludselig ender som instruktør for

Fredag 1. juli

20.00

en gruppe unge Top Gun piloter, som skal trænes til en mission, hvis lige ingen

Lørdag 2. juli

16.45

levende pilot nogensinde har oplevet, står han ansigt til ansigt med løjtnant Bradley

Tirsdag 5. juli

20.00

Bradshaw med øgenavnet ”Rooster”. Han er ingen ringere end søn af Mavericks

Lørdag 9. juli

20.00

Onsdag 13. juli

20.00

grænse som vovemodig testpilot og undgår med held de forfremmelser, der ville

gamle ven radarsporings-officer løjtnant Nick Bradshaw, bedre kendt som ”Goose”.
Stillet over for en usikker fremtid og konfronteret med fortidens spøgelser bliver
Maverick tvunget til at se sin egen dybeste frygt i øjnene...

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

Lightyear
LIGHTYEAR er et rumeventyr, som fortæller historien om den legendariske space
ranger, Buzz Lightyear, der senere inspirerede legetøjet kendt fra Toy Story.
I LIGHTYEAR følger vi Buzz, da han sammen med sin besætning strander på en
fremmed planet, millioneraf lysår fra Jorden. I Buzz’ færd for at vende tilbage til
Jorden får han følgeskab af en gruppe ambitiøse rekrutter og sin charmerende

SIDSTE CHANCE

Lørdag 2. juli

robot-kat, Sox. Missionen kompliceres dog af Zurgs truende tilstedeværelse, der
med sin hær af ubarmhjertelige robotter, har andre, ukendteplaner for Buzz.

Varighed: 1 time & 40 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Animation • Version: Med dansk tale

12.00

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

Mød Jørgen Leth

– og se "En forårsdag i helvede"
Mandag 27. juni – 19:30
Jørgen Leth gæster Gentofte Kino!
Som optakt til Tour de France starten i Danmark, kommer Jørgen Leth forbi og viser sin fantastiske dokumentarfilm
"En forårsdag i helvede". Oplev den levende legende fortælle om tilblivelsen af filmen, og cykelløbet bag.
Jørgen Leths personlige film om det klassiske cykelløb Paris-Roubaix. Ruten er en af de hårdeste, der kan tænkes, og løbet afvikles på kun én dag. Den frygtes af professionelle ryttere, men det giver samtidig megen prestige, hvis man kommer over stregen.
I denne film har løbet sine egne helte og skurke, sin egen dramatik og barske poesi.
Varighed: ca. 2 timer & 30 min. • Pris: 100 kr. inkl. oplæg

Hannibal og Jerry
Lørdag 20. august – 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 sjove familiefilm Hannibal og Jerry.
Det er en filmatisering af Kim Fupz Aakesons børnebog “Didriksen detektiverne” fra 1988.
Hannibal er en pæn og artig dreng, men Far og Mor synes, han hænger for meget foran fjernsynet. De forærer ham derfor hunden
Jerry, som han bliver meget glad for. Jerry kan ikke gø, men kan til gengæld tale. Den snu legetøjsfabrikant Onkel Morfar og hans
håndlanger Morbror Harry vil gerne have fat i Jerry, og det medfører diverse forviklinger, der involverer en rar hundehandler, en
uheldig glarmester og et særpræget politimakkerpar. Med mellemrum bryder personerne ud i sang.
Varighed: 1 time & 20 min. • Pris: 45 kr.

Claire Kelly: Live country-koncert
Fredag 26. august – 20:00
KOM TIL ÆGTE COUNTRY-KONCERT MED CLAIRE KELLY!
Sangerinden, sangskriveren og den selvudnævnte optimist, Claire Kelly, flyttede fra Milwaukee til Nashville i 2016 for at forfølge sin
musik- og sangskriverkarriere på fuld tid. Siden da har hun turneret internationalt og har vundet adskillige sangskrivningskonkurrencer, senest gennem den verdensberømte The Bluebird Cafe.
Hun har også optrådt på festivaler på tværs af staterne såsom Milwaukee's Summerfest, Kerrville Folk Festival, The Muscle Shoals
Songwriters Festival, The Lights Fest, Steel Bridge Song Fest og Mile of Music.
Nu gæster hun Gentofte Kino til en intimkoncert med masser af følelser og indlevelse.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: 160 kr.

An African Night’s Dream – med Karen Blixen i Afrika
– Mød “Karen Blixen” fortolket live af skuespiller Annethia Lilballe
Onsdag 31. august – 20:00
Vi viser den enestående dokumentarfilm “An African Night’s Dream” med Karen Blixen i Afrika af Elisabeth Kapnist.
Med Karen Blixen Museets tilladelse optræder Annethia Lilballe efterfølgende i en virkelighedsnær udgave af Karen Blixen.
I forlængelse af filmens indhold og temaer gengives ordrette anekdoter, som Karen Blixen har fortalt dem om tiden i Afrika og efter
hjemvendelsen til Rungstedlund.
Som en del af arrangementet, serverer vi en lille flaske Prosecco pr. person, så der kan skåles med “Fru Blixen”.

Varighed: Ca. 2 timer • Pris: 175 kr. inkl. optræden og Prosecco

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

Golden Days 2022: Shakespeare in Love
Søndag 4. september – 20:00
Som en del af festivalen Golden Days 2022, byder Gentofte Kino velkommen til en række arrangementer med årets tema “Queens”.
Denne aften blænder vi op for den syvdobbelte Oscar®-vinder Shakespeare in Love.
Judi Dench er enestående i rollen som den engelske dronning Elizabeth i John Maddens syvdobbelte Oscar®-vindende film fra
1998. Filmen vandt for årets bedste film og Gwyneth Paltrow vandt for bedste kvindelige hovedrolle. Men det blev også til en
Oscar® til Judi Dench for bedste kvindelige birolle. Den unge William Shakespeare har mistet gnisten og er ramt af en alvorlig
skriveblokering: han mangler en muse til at inspirere ham til nye mesterværker. Da han møder den velhavende Viola, der drømmer
om et liv i teaterverdenen, ændres alt. I de andre bærende roller ses Joseph Fiennes, Geoffrey Rush samt Colin Firth.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: 100 kr.

Ben Chawes Live-koncert
Torsdag 8. september – 20:00
Oplev sangeren Ben Chawes live i Gentofte Kino feat. Benjamin Koppel & Szhirley – inkl. tribute to jazz-soul queens.
Den 4-dobbelte prisvindende sanger Ben Chawes, som turnerer i hele verden og er hyldet af Danmarks egen Bang & Olufsen for
sin lyd, kommer til Gentofte Kino.
Ved denne koncert får Chawes, og hans band, helt særligt selskab af Benjamin Koppel på saxofon og sangerinden Szhirley, hvor
de hylder jazz-soul dronninger. Det bliver intimt, nærværende, virtuost – og et brag af en koncert, fra jazz-soul-pop kunstneren Ben
Chawes, der modtog prisen “Artist of the Year” fra USA.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: Fra 250 kr.

Golden Days 2022: Psycho
Lørdag 17. september – 20:00
Som en del af festivalen Golden Days 2022, byder Gentofte Kino velkommen til en række arrangementer med årets tema “Queens”.
Denne aften blænder op for Alfred Hitchcocks legendariske gyserfilm "Psycho".
Der er dømt subtil uhygge på højt plan, når den flinke Norman Bates, spillet af Anthony Perkins, tager imod folk på sit motel. Janet
Leigh ses i rollen som chefsekretæren Marion Crane, der stikker af med firmaets penge og søger tilflugt på Bates Motel.
Legendarisk er badeværelsesscenen. Ingen tvivl om at Janet Leigh er en af filmhistoriens største Scream Queens.
Filmen er fuld af raffinerede sekvenser, Bernard Herrmanns musik går lige i knoglerne, og John L. Russells sort/hvide fotografering
er ekstraordinært effektfuld.
Varighed: ca. 1 time & 50 minutter • Pris: 100 kr.

Gentofte Kino er kåret som Byens Bedste Filmoplevelse 2021
Bestil billetter på www.gentoftekino.dk eller på telefon 39 65 33 50
Følg Gentofte Kino på Instagram og Facebook
Meld dig ind støtteforeningen Gentofte Kinos Venner på www.gentoftekinosvenner.dk

