Program

19. september - 28. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Triangle of Sadness

PREMIEREFILM

Oplev det guldpalmevindende mesterværk her i Gentofte Kino!
Filmen “Triangle of Sadness” handler om modelparret Carl og Yaya, der strander på
en øde ø med en gruppe milliardærer og en rengøringskone. I kampen om overlevelse bliver hierarkiet vendt på hovedet, da det viser sig, at rengøringskonen er den
eneste, der ved, hvordan man fisker.
Instruktøren Ruben Östlund modtog sin anden Guldpalme i Cannes for filmen, og
han har tidligere stået bag de prisbelønnede Force Majeure og The Square.

Forpremiere med besøg
Tirsdag 20. september

18.30

--------------------------

------

Torsdag 22. september

19.30

Fredag 23. september

16.45

Søndag 25. september

16.30

Mandag 26. september

19.30

Tirsdag 27. september

16.45

Onsdag 28. september

16.45

Varighed: 2 timer & 27 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama/komedie • Version: Engelsk med danske tekster

Don't Worry Darling

PREMIEREFILM

I det idealiserede samfund "Victory" bliver samfundsoptimisme opildnet af den
administrerende direktør, Frank, som er virksomhedens visionære og motiverende

Torsdag 22. september

16.45

livscoach, der også forankrer alle aspekter af dagligdagen i den tætte ørkenutopi.

Fredag 23. september

14.00

Mens mændene bruger hver dag inde i Victory Projects hovedkvarter, hvor de

Lørdag 24. september

20.00

Søndag 25. september

13.45

Franks elegante partner, Shelley – bruge deres tid på at nyde skønheden, luksusen

Mandag 26. september

16.30

og udskejelserne i deres samfund. Men da der begynder at opstå sprækker i deres

Tirsdag 27. september

14.00

idylliske liv, som afslører glimt af noget dystert under den attraktive facade, kan

Onsdag 28. september

20.00

arbejder på "udviklingen af progressive materialer", kan deres koner - heriblandt

Alice ikke lade være med at stille spørgsmålstegn ved, hvad de helt præcist laver i
Victory, og hvorfor...
Varighed: 2 timer & 3 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Thriller • Version: Engelsk med danske tekster

Held og lykke, Leo Grande

PREMIEREFILM

Forpremiere

Nancy Stokes (Emma Thompson) er pensioneret skolelærer og enke. Hun længes

Mandag 19. september

20.00

efter eventyr, menneskelig kontakt og noget sex. GOD sex! Hendes afdøde mand,

--------------------------

------

Robert, sørgede for et hjem, for familien og for et almindeligt godt liv, men god sex

Torsdag 22. september

14.30

var aldrig på tjeklisten. Men nu hvor han er borte, har Nancy en plan. Hun vil selv

Fredag 23. september

11.45

opsøge eventyret i form af en sexarbejder ved navn Leo Grande (Daryl McCor-

Lørdag 24. september

14.30

Søndag 25. september

20.00

Mandag 26. september

14.00

OG samtale. Med sin nyvundne seksuelle selvsikkerhed, begynder Nancy at slappe

Tirsdag 27. september

20.00

af. I løbet af deres tre møder ændres dynamikken mellem dem, og maskerne, som

Onsdag 28. september

14.30

mack). I et anonymt hotelværelse i forstæderne tager Nancy imod Leo. Han ser lige
så godt ud som billedet på hans profil, men Nancy forventede ikke både samleje

de bærer på, begynder at falde.
Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama/komedie • Version: Engelsk med danske tekster

Ticket to Paradise

SIDSTE CHANCE

Oscar®-vinderne George Clooney og Julia Robert er sammen igen i ny, romantisk

Mandag 19. september

17.15

Tirsdag 20. september

15.30

Det fraskilte par (Julia Robert og George Clooney) slår sig sammen og rejser til Bali

Onsdag 21. september

20.00

for at forhindre deres datter (Kaitlyn Dever fra Booksmart & Unbelievable) i at gifte

Torsdag 22. september

12.00

sig ’head over heels’ – og begå den samme fejl, som de tror, de begik for 25 år

Fredag 23. september

20.15

siden….

Lørdag 24. september

17.00

komedie fra instruktøren af ”Mamma Mia! Here We Go Again”.

Ticket to Paradise er en romantisk komedie om den overraskende skønne
second-chance i livet.
Varighed: 1 time & 44 min. • Censur: Afventer censur • Genre: Drama/Thriller • Version: Engelsk med danske tekster

Program

19. september - 28. september
Få altid nyeste info om, hvad der sker her i kino ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev på www.gentoftekino.dk

Poter af stål

I animationsfilmen 'Poter af stål' møder vi Hank, en luset dagdrømmer af en hund,
der befinder sig i en by fuld af katte. Indbyggerne har brug for en helt til at forsvare
sig mod en hensynsløs skurks onde plan om at slette deres landsby fra
verdenskortet. Han melder sig og får hjælp fra en modvillig lærer til at træne ham
i samuraikunstens dyder. Med ét står Hank som byens eneste beskytter og må

Lørdag 24. september

12.15

Søndag 25. september

11.30

samarbejde med sin - fra naturens side - værste fjende om at redde byen fra
udslettelse.
Animationsfilmen er produceret og medinstrueret af manden bag Løvernes konge.
Historie er skabt af komedielegenden Mel Brooks og lærer både børn og voksne, at
det at omfavne mangfoldighed er, hvad der virkelig gør dig til en helt.
Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Animation • Version: Med dansk tale

Bamse
BAMSE er en hyldest til den folkekære danske musiker, der har givet os klassikere
som ”Vimmersvej”, ”Hvorfor går Louise til bal” og ”I en lille båd der gynger”. Bag det
varme smil og smækbukserne gemmer der sig en stærk og rørende fortælling om en
mands livslange stræben efter anerkendelse og kærlighed. Flemming Bamse
Jørgensen bliver som den eneste af 12 søskende bortadopteret. Flemmings
adoptivfar ønsker, at Flemming skal overtage familiens fabrik, men til faderens

SIDSTE CHANCE

Mandag 19. september

15.00

Tirsdag 20. september

13.15

Onsdag 21. september

16.45

skuffelse vælger Flemming musikken og bliver frontmand i Bamses Venner. En
splittet baggrund, der sætter sig dybe spor i Flemmings liv. BAMSE er et varmt og
menneskeligt drama, der med Bamses største hits som lydtæppe fortæller hans
livshistorie.
Varighed: 1 time & 32 min. • Censur: Frarådes børn under 7 år • Genre: Drama • Version: Med dansk tale og danske tekster

Gentofte Kino er kåret som Byens Bedste Filmoplevelse 2022
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

Bliv medlem af Gentofte Kinos Venner
Gentofte Kinos Venner har i årevis støttet biografen, bl.a. med digitalisering af filmudstyret, etablering af det unikke 70 mm.
fremvisningsudstyr, og har desuden hjulpet med akustikforbedrende tiltag i salen.
Uden Gentofte Kinos Venner vil biografen ikke kunne overleve.
Pris og fordele:
Et medlemskab til Gentofte Kinos Venner koster kr. 700,00 pr. år i kontingent, og du får følgende:
- 4 medlemsbilletter til valgfrie ordinære forestillinger, til en værdi af minimum kr. 420,00
- Gratis adgang til 2 særforestillinger/forpremierer, hver gang for mindst 2 personer, til en værdi af mindst kr. 600,00
- Rabatter på en lang række særarrangementer og forpremierer i årets løb - bl.a. vennepris på vores Søndagsklassikere.
Sådan melder du dig ind:
Benyt hjemmesiden www.gentoftekinosvenner.dk, hvor du kan betale direkte med dankort, eller skriv til denne mail:
info@gentoftekinosvenner.dk

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

Forpremiere: Hvor Flodkrebsene synger
Onsdag 21. september kl. 14:15
"Hvor flodkrebsene synger" fortæller historien om Kya, en forladt pige, som selv har fundet vej til voksenlivet i de farlige marskområder i North Carolina. Gennem mange år har rygterne om ”Marskpigen” hjemsøgt Barkley Cove og isoleret den skarpsindige og
stålfaste Kya fra samfundet. Draget af to unge mænd fra byen begynder Kya at åbne sig for den nye og opsigtsvækkende verden.
Men da en af mændene bliver fundet død, bliver Kya straks udråbt, af samfundet, som den hovedmistænkte.
Daisy Edgar-Jones, som fik sit gennembrud i hitserien Normal People, spiller hovedrollen som "Marskpigen" Kya. Hun spiller overfor
bl.a. Harris Dickinson fra Triangle of Sadness og David Strathairn fra Oscar-vinderen Nomadland.
Filmen er baseret på bestselleren af samme navn.

Varighed: ca. 2 timer & 10 minutter • Pris: 115 kr.

Forpremiere: Triangle of Sadness
– mød Ruben Östlund og Vicki Berlin
Tirsdag 20. september – 18:30
Oplev det guldpalmevindende mesterværk her i Gentofte Kino!
Inden filmstart vil den svenske stjerneinstruktør Ruben Östlund og den danske skuespiller Vicki Berlin introducere fra scenen.
Filmen “Triangle of Sadness” handler om modelparret Carl og Yaya, der strander på en øde ø med en gruppe milliardærer og en
rengøringskone. I kampen om overlevelse bliver hierarkiet vendt på hovedet, da det viser sig, at rengøringskonen er den eneste,
der ved, hvordan man fisker.
Instruktøren Ruben Östlund modtog sin anden Guldpalme i Cannes for filmen, og han har tidligere stået bag de prisbelønnede
Force Majeure og The Square.
Varighed: ca. 2 timer & 45 minutter • Pris: 130 kr. inkl. oplæg

Forpremiere: Held og lykke, Leo Grande
Mandag 19. september – 20:00
Nancy Stokes (Emma Thompson) er pensioneret skolelærer og enke. Hun længes efter eventyr, menneskelig kontakt og noget
sex. GOD sex! Hendes afdøde mand, Robert, sørgede for et hjem, for familien og for et almindeligt godt liv, men god sex var aldrig
på tjeklisten. Men nu hvor han er borte, har Nancy en plan. Hun vil selv opsøge eventyret i form af en sexarbejder ved navn Leo
Grande (Daryl McCormack). I et anonymt hotelværelse i forstæderne tager Nancy imod Leo. Han ser lige så godt ud som billedet
på hans profil, men Nancy forventede ikke både samleje OG samtale. Med sin nyvundne seksuelle selvsikkerhed, begynder Nancy
at slappe af. I løbet af deres tre møder ændres dynamikken mellem dem, og maskerne, som de bærer på, begynder at falde.
Årets suverænt mest velspillede film og ikke mindst modigste præstation på det store lærred. Det er sagt og skrevet mange gange
– Emma Thompson har aldrig været bedre. Denne præstation er ingen undtagelse. Hun overgår sig selv.
Varighed: ca. 1 time & 45 minutter • Pris: 105 kr.

Gentoftenatten: Olsen Banden over alle bjerge
– kun 25 kr. inkl. en kop kaffe eller te
Fredag 30. september – 19:30
Olsen Banden over alle bjerge m/introduktion af Christian Monggaard
Gentofte Kino fejrer GentofteNatten ved at vise klassikeren "Olsen Banden over alle bjerge", og inden filmstart vil filmkritiker og
forfatter Christian Monggaard introducere filmen. Han har bl.a. skrevet den store bog om Olsen Banden, som man kan købe på
aftenen.
Prisen er inkl. en kop kaffe eller te.
Varighed: ca. 2 timer • Pris: 25 kr. inkl. en kop kaffe eller te.

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

Søndagsklassikere: Tilværelsens ulidelige lethed
Søndag 2. oktober – 16:30
Gentofte Kino byder velkommen til en perlerække af filmklassikere, hvor vi én søndag eftermiddag kl. 16.30 hver måned, viser en
gammel klassiker. - Vi kalder det SØNDAGSKLASSIKERE.
Der er nedsat pris, hvis man er medlem af Gentofte Kinos Venner.
Kirurgen Tomas (Daniel Day-Lewis) ser på kvinderne med en ulvs grådige blik, inden han forfører dem én efter én. Uanset hvor
smukke de er, nægter flanøren at blive hos dem natten over, og da det endelig sker i sengen hos den troskyldige Tereza (Juliette
Binoche), bliver han så overrumplet, at han gifter sig med hende. Dog uden at opgive den erfarne elskerinde Sabina (Lena Olin),
der med et spejl over sin seng tryllebinder ham med sin umættelige erotiske appetit.
Varighed: ca. 2 timer & 55 minutter • Pris: 130 kr./95 kr. (Gentofte Kinos Venner)

Lille Virgil og Orla Frøsnapper
Lørdag 8. oktober – 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 elskede klassiker Lille Virgil og Orla Frøsnapper.
Filmen er baseret på Ole Lund Kirkegaards bøger.
Lille Virgil bor alene i et hønsehus, med sin etbenet hane Sigurd, som vækker ham hver morgen. Sammen med sin trofaste ven
Oskar, oplever han spændende ting, blandt landsbyens særprægede beboere.
Drengenes største problem er dog Orla Frøsnapper, som er byens værste bølle, og som kan tabe sine bukser af bare skræk. En
dag, Lille Virgil kommer forbi et omrejsende cirkus, bliver han tilbudt at pudse en kanon for at tjene til en cirkusbillet. Men imens
dukker Orla Frøsnapper op, for at få fat i Lille Virgil. For at Orla Frøsnapper, ikke skal blive opdaget af kanonkongens ejermand, får
Lille Virgil en god idé, som kommer Orla Frøsnapper til ære…
Varighed: 1 time & 23 minutter • Pris: 45 kr.

Gummi Tarzan
Lørdag 5. 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 masser af grin med Gummi Tarzan.
Filmen er baseret på Ole Lund Kirkegaards bøger.
Ivan klarer sig ikke så godt i skolen. Han er lille, han er en drømmer, en enspænder og derfor et let offer for drillerier. Navnet Gummi
Tarzan får ham af sin Tarzan-tossede far en dag han – for 117. gang – kommer hjem efter at have fået buksevand i skolen. Ivans far
har en drøm at Ivan skal være stærk og modig, men Ivan er hverken stærk eller modig, og Ivans far forstår ikke rigtig, hvordan Ivan
har det. Når Ivan ser sit snit til det, smutter han ned i den nærliggende containerhavn. Her møder han en dag kranføreren Ole, en
voksen, som hverken taler ned til ham eller hen over hovedet på ham. Ole og Ivan bliver rigtig gode venner. Ole har også fantasien i
orden, og det er et skub fra ham, der fører Ivan ind i den verden, hvor Gummi Tarzan ta’r grusom hævn over sine plageånder.
Varighed: 1 time & 29 minutter • Pris: 45 kr.

Søndagsklassikere: Ung flugt
Søndag 6. november – 16:30
Gentofte Kino byder velkommen til en perlerække af filmklassikere, hvor vi én søndag eftermiddag kl. 16.30 hver måned, viser en
gammel klassiker. - Vi kalder det SØNDAGSKLASSIKERE.
Der er nedsat pris, hvis man er medlem af Gentofte Kinos Venner.
13-årige Antoine Doines bor i Paris med sin frustrerede mor og sin stedfar. Forældrene bruger ikke meget tid på drengen, der har
svært ved at finde sig til rette i skolen. Da han stjæler sin fars skrivemaskine for at få penge til at stikke af hjemmefra, bliver han
opdaget og i stedet sendt på et hjem for ungdomskriminelle. Men dét er ikke meget anderledes end hans tidligere liv, så Antoine
begynder snart at tænke på flugt igen.
Varighed: ca. 1 time & 40 minutter • Pris: 105 kr./75 kr. (Gentofte Kinos Venner)

