Program

1. august - 10. august
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Grandmother

Sam er en surmulende teenager, der pludselig bliver tvunget til at tage sig af sin
gamle bedstemor, som han aldrig før har mødt, men som nu troner på sit værelse
og skal have hjælp til alt, fordi hun har brækket benet – også til at få fyldt sin kande
med gin og vand. Og vé dem, der prøver at fortynde den. Ruth har overlevet
adskillige krige som krigsfotograf, slidt utallige elskere op og undskylder absolut
ikke for noget som helst. Sam ruger over tabet af sin mor, som døde af kræft, og
er ude af stand til at knytte sig til nogen. Men Ruths appetit på livet (ud over gin)
er også med til at inspirere Sam. Mens de skændes og tirrer hinanden og lærer
hinanden at kende, når de frem til en forståelse, som måske kan hele de dybe sår i

PREMIEREFILM

Torsdag 4. august

17.30

Fredag 5. august

14.15

Lørdag 6. august

12.30

Søndag 7. august

20.00

Mandag 8. august

17.30

Tirsdag 9. august

15.00

Onsdag 10. august

13.30

familien.
Varighed: 1 time & 34 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama • Version: Engelsk med danske tekster

En boghandel i Paris
Sergio Castellito indtager rollen som Vincenzo, en ældre og sorgfuld herre, som

PREMIEREFILM

har dedikeret sit liv til den lille boghandel, som han ejer i Paris, samt til sin datter
Albertine (Matilda De Angelis), som bor hjemme hos ham, efter at hun kom ud for
en voldsom ulykke nogle år tidligere.
En dag træder Yolande (Bejo) ind i hans forretning. En ung smuk kvinde, der
sprudler af liv, lyst og humor. Charmeret af hendes smittende energi, vækkes

Torsdag 4. august

15.15

Lørdag 6. august

17.30

Mandag 8. august

14.45

Onsdag 10. august

20.15

følelser hos Vincenzo, som han for længst troede hørte fortiden til – Noget, der får
ham til at sætte spørgsmålstegn ved, hvordan han vil leve resten af sit liv…

Varighed: 1 time & 38 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Drama • Version: Italiensk/fransk med danske tekster

Bullet Train
I ”Bullet Train” har Brad Pitt den altoverskyggende hovedrolle som Mariehøne - den
evigt uheldige lejemorder, der nu satser på en nem og fredelig opgave. Skæbnen
har dog andre planer og i et ensemble af lejemordere, der alle har ét forbundet,
men modstridende mål kolliderer det hele ombord på verdens hurtigste tog. Hans
eneste mål er derfor at finde ud af, hvordan han kommer af! Instruktøren bag
”Deadpool 2”, David Leitch, inviterer publikum ombord på en vild,
adrenalinpumpende tur gennem det moderne Japan.

PREMIEREFILM

Torsdag 4. august

20.00

Fredag 5. august

20.00

Lørdag 6. august

20.00

Søndag 7. august

17.00

Mandag 8. august

20.00

Tirsdag 9. august

20.00

Varighed: 2 timer & 6 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Action • Version: Engelsk med danske tekster

DC League af Superkæledyrene
I DC League af Superkæledyrene er superhunden, Krypto, og Superman
uadskillelige bedste venner, der deler de samme superkræfter og bekæmper
kriminalitet i Metropolis side om side. Da Superman, og resten af Justice League,
bliver kidnappet, må Krypto overbevise en gruppe dyr fra dyreinternatet – hunden
Ace, grisen PB, skildpadden Merton og egernet Chip – om at mestre deres
nyfundne superkræfter og hjælpe ham med at redde superheltene.

PREMIEREFILM

Torsdag 4. august

13.00

Fredag 5. august

12.00

Lørdag 6. august

15.15

Søndag 7. august

12.00

Mandag 8. august

12.15

Tirsdag 9. august

12.30

Varighed: 1 time & 45 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Animation • Version: Med dansk tale

Program

1. august - 10. august
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

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
smukke, vilde natur med sin bedste ven, bondedrengen Lili.

Mandag 1. august

20.00

Det begynder som en sommer, fyldt med barndommens uskyldige eventyr, men

Onsdag 3. august

17.15

da de møder den smukke aristokratiske pige, Isabelle, udvikler det sig uventet til

Søndag 7. august

14.30

spirende kærlighed, hemmeligheder og løgne for både børnene og de voksne... for

Tirsdag 9. august

17.15

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: 1 time & 44 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Drama • Version: Fransk med danske tekster

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).

Tirsdag 2. august

20.00

Fredag 5. august

16.30

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

Murina
Filmen 'Murina' stråler af glinsende solbrun hud og åbne skjorter, men i de varme
kroatiske nætter ulmer et farligt faderopgør hos teenageren Julija.
Modsat sin mor nægter hun at underkaste sig sin patriarkalske far. Raseri og begær
kommer i spil, da familien får besøg af en amerikansk rigmand, der kan redde
familiens økonomi, men som til faderens store fortrydelse fatter interesse for Julija.

SIDSTE CHANCE

Mandag 1. august

17.15

Tirsdag 2. august

17.15

Onsdag 3. august

20.00

Martin Scorsese er executive producer på denne coming-of-age fortælling, der
vandt debutprisen på Cannes Festivalen i 2021, og har danske Danica Curcic
(Fasandræberne, Skyggen i mit øje) på rollelisten.
Varighed: 1 time & 36 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Draman • Version: Kroatisk med danske tekster

Minions: Historien om Gru
Vi befinder os i 70’erne, hvor vi møder Gru som barn i forstæderne. Det er årtiets
for bukser med svaj og disco, men Gru er mere optaget af superskurke og specielt

SIDSTE CHANCE

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

Mandag 1. august

15.00

nok, så han kan blive medlem. Heldigvis, hvis man kan sige det, får han hjælp af

Tirsdag 2. august

15.00

sine loyale følgere, de gule, kaosskabende minions. Kevin, Stuart, Bob og Otto – og

Onsdag 3. august

15.00

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

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

Mød Erik Poppe og Lisa Carlehed
– og se storfilmen "Udvandrerne"
Onsdag 10. august – 16:30
Gentofte Kino får helt ekstraordinært besøg af både instruktør Erik Poppe og skuespiller Lisa Carlehed, inden vi viser deres nye
drama "Udvandrerne"!
Erik Poppe anses for at være en af Europas mest erfarne og overbevisende instruktører, anerkendt for sit arbejde med skuespillere
og upåklageligt veludviklede, flerstrengede fortællinger. Hans film er ofte bygget op omkring stærke skuespillerensembler, gode
manuskripter, forførende kameraarbejde og en imponerende evne til at finde rytmik og musik i klipningen.
Han lavede bl.a. ”Kongens valg” med Jesper Christensen i hovedrollen.
Svenske Lisa Carlehed har siden hun var barn medvirket i diverse projekter på teater, film og tv. Hun er datter af skuespilleren,
instruktøren Ingemar Carlehed, så showbusiness er kommet ind med modermælken. I starten af 00'erne studerede hun skuespil
i både Paris og Århus, og siden har hun især arbejdet med film-, reklame- og teaterproduktion i Danmark og Tyskland, og vi har
senest set hende i ”Psychosia” og ”De forbandede år”.
"Udvandrerne" er historien om modet til at vove sig ud i det ukendte. Hjemme på gården i Småland ser Kristina og Karl Oskar, hvordan livet tørrer ud. Fra vest, over det
store hav, høres historier om en ny verden. En chance for at starte forfra. Et håb tændes, og Kristina og Karl Oskar forlader Sverige. Det er et storslået og tidløst eventyr.
Det er historien om Sverige og om at turde følge vores drømme. Filmen er baseret på Vilhelm Mobergs elskede romaner, bl.a. klassikerne “Utvandrarna”, ”Invandrarna”,
”Nybyggarna” og ”Sista brevet till Sverige”, og fortæller historien om, hvordan halvanden million svenskere tog turen til USA i håbet om et nyt, bedre liv.

Varighed: ca. 3 timer & 30 minutter • Pris: 115 kr. inkl. besøg.

Mød Sofie Gråbøl og se vinderfilmen Rose!
Mandag 15. august – 19:30
Se eller gense det fantastiske drame "Rose", og mød hovedrolleindehaver Sofie Gråbøl, som vil fortælle om filmen fra scenen.
"Rose" er netop blevet kåret som vinderen af Biografklub Danmarks Asta-pris, som årets bedste Biografklub Danmark-film - valgt af
medlemmerne.
Stemningen er høj og forventningerne er store, da en busfuld glade nordjyder forlader Aalborg på deres livs rejse til Paris. I bussen
sidder også Inger (Sofie Gråbøl), søsteren Ellen (Lene Maria Christensen), svogeren Vagn (Anders W. Berthelsen) og forude ligger
der en hel uge og venter på dem med god mad, Eiffeltårnet, Seinen og alt hvad den franske hovedstad ellers kan byde på.
De er dog knapt nået frem til den jyske motorvej, før Inger (Sofie Gråbøl) højlydt erklærer at hun er skizofren og snart har hun sat
hele selskabet på den anden ende. Luften bliver tyk af fordomme og den gode stemning i bussen daler hastigt.
Varighed: ca. 2 time & 30 minutter • Pris: 100 kr. inkl. oplæg

Golden Days 2022: De vilde svaner - velgørenhedsaften
Tirsdag 6. september – 20:00 Støt en vigtig sag!
Mød Ghita Nørby og Peter Flinth, samt producent Jacob Jørgensen, som indleder denne aften fra scenen!
Set i lyset af den hjerteskærende situation i Ukraine ønsker Gentofte Kino med visningen af "De vilde svaner" at donere aftenens
overskud til Kong Frederik Den Syvendes Stiftelse. Med udgangspunkt i Stiftelsens ønske om ”at bidrage til at yde fattige og
ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse” ønsker biografen at kunne hjælpe denne vigtige
indsats både i Ukraine og i Danmark.
“De vilde svaner” er instrueret af Peter Flinth og Ghita Nørby efter manuskript af Jesper W. Nielsen og H. M. Dronning Margrethe II
baseret på H.C. Andersens eventyr af samme navn. Filmens enestående scenografi består af decoupager skabt af H. M. Dronning
Margrethe II. Endvidere kan Dronningen ses i en mindre rolle i filmen.
Varighed: ca. 1 time & 30 minutter • Pris: 210 kr.

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

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 minutter • Pris: 45 kr.

Sommerkoncert med André Rieu
Søndag 28. august – 13:00
Ventetiden er forbi! Oplev André Rieus spritnye sommerkoncert Happy Days are Here Again!
Maestro André Rieu indtager efter to lange år atter scenen i hjembyen Maastricht! Vi er stolte over at kunne præsentere Andrés
spritnye sommerkoncert Happy Days are Here Again! Koncerten blænder op for et festligt og skønt sommerarrangement på den
berømte Vrijthof-plads med populære feelgood-klassikere, kendte teater- og musicalmelodier og sidst men ikke mindst en lang
række sprudlende valse. Sammen med det fantastiske Johann Strauss Orchestra og særlige gæster sørger André for en romantisk
og livsbekræftende partystemning i Gentofte Kino! Det siges, at ´adskillelse gør længslen større´ og Andrés første sommerkoncert i
to år vil ganske givet blive en magisk og glædelig begivenhed. Vi er lykkelige for at kunne invitere dig og dine kære i biografen, så I
kan nyde Andrés uforglemmelige koncert fra hjembyen Maastricht – lad os synge, danse, le og fælde et par glædestårer sammen
for … Happy Days are Here Again!
Varighed: ca. 3 timer & 15 minutter inkl. pause • Pris: 175 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

Golden Days 2022: 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.

