Program

21. november - 1. december
Smukke sind

PREMIEREFILM

40-årige Igor Parat arbejder som cykelbud og leverer økologiske grøntsager i
området, hvor han bor. Da han er født med spastisk lammelse og har problemer
med at tale, har han, på trods af en lynende intelligens, svært ved det sociale liv.
En dag kommer Igor dog ud for et trafikuheld, hvor hans cykel rammes af en bil.
Chaufføren er hans diametrale modsætning: Den 58-årige bedemand, Louis Caretti,

Lørdag 26. november

15.15

Søndag 27. november

20.30

Mandag 28. november

14.30

Tirsdag 29. november

14.30

Onsdag 30. november

17.00

Torsdag 1. december

15.30

er udadvendt og social, men er samtidig blevet en sur og bitter midaldrende mand
efter at have drevet familiens begravelsesforretning i mange år. På trods af de
mange forskelle er mødet begyndelsen på et usædvanligt venskab.

Varighed: 1 timer & 32 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Drama/komedie • Version: Fransk med danske tekster

Den perfekte chef

PREMIEREFILM

Torsdag 1. december

20.15

Javier Bardem er den alfaderlige arbejdsgiver og fabriksejer af Básculas Blanco, der
producerer store industrivægte til kvæg og maskiner. Fabrikken er indstillet til en
prestigefyldt virksomhedspris. Da komitéen varsler et visit får el patrón travlt med
at få det hele til at tage sig ud fra sin bedste side, hvilket ikke er helt uproblematisk,
da han lige har fyret en medarbejder, der højlydt nægter at forlade sin stilling og derudover har indledt en affære med den nye praktikant, der har en skjult
dagsorden.

Varighed: 2 timer • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Komedie • Version: Spansk med danske tekster

Fædre & Mødre

Mandag 21. november

13.30 m. tekst

Tirsdag 22. november

12.15 m. tekst

FÆDRE OG MØDRE er en komedie om ægteparret Piv og Ulrik, som skal tilkæmpe

Tirsdag 22. november

20.00 u. tekst

sig en plads i forældregruppen i datterens nye klasse. Her møder vi forældreskabet

Onsdag 23. november

14.00 m. tekst

med magtstrukturer, dominerende personligheder og en institutionskultur af

Fredag 25. november

19.30 u. tekst

traditionsrige dagsordener, der har det med at glemme børnene og bringe det

Lørdag 26. november

20.15 u. tekst

værste frem i de voksne. Det er ikke småting Piv og Ulrik skal gøre for at blive

Søndag 27. november

18.00 m. tekst

Mandag 28. november

20.00 u. tekst

Tirsdag 29. november

17.00 m. tekst

Onsdag 30. november

19.30 u. tekst

Torsdag 1. december

17.15 m. tekst

anerkendt i forældregruppen. Ikke mindst at blive optaget i vinterbadeklubben.
Men hvad er man ikke villig til at gøre for sit barn?

Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Dansk komedie • Version: Med og uden danske tekster

Ferskenlunden i Catalonien
Ferskenlunden i Catalonien’ er ikke kun en varm fortælling fra et udfordret landsted, men også et på én gang personligt og ømt portræt af en tæt knyttet familie.
Familien Solé fra den landlige flække Alcarràs i Catalonien lever af at dyrke ferskner.
Hver sommer samles familien omkring årets ferskenplukning, men denne sommer
kan blive den sidste. Landejeren har nye planer for området, og ferskentræerne skal

Tirsdag 22. november

14.30

Torsdag 24. november

20.00

Lørdag 26. november

17.30

Mandag 28. november

17.00

Tirsdag 29. november

19.30

Torsdag 1. december

12.45

vige pladsen for solcellepaneler. Det skaber splid i den ellers stærkt
sammensvejsede familie. Og fremtidsudsigterne er dystre, for familiens skøde er
aldrig underskrevet, men er gået i arv mundtligt – helt tilbage fra borgerkrigens tid.

Varighed: ca. 2 timer • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Drama • Version: Spansk med danske tekster

Program

21. november - 1. december
Julemandens datter 3 - Den magiske tidsmaskine
Lucia er teenager, flirter med Valdemar fra klassen, skændes med sine forældre, og

Lørdag 26. november

13.00

er en af de store på julemandsskolen. Alt er godt, indtil en konfus rektor aflyser julen

Søndag 27. november

13.00

på grund af et traume fra fortiden. I et eventyrligt cirkus, rejser Lucia sammen med
drengen Elias tilbage i tiden, for at finde ud af hvad der sket med rektor og stoppe
det, så han ikke aflyser julen.

Varighed: 1 time & 37 min. • Censur: Tilladt for børn over 7 år • Genre: Dansk familiefilm • Version: Dansk tale

The Menu

SIDSTE CHANCE

Et ungt par inviteres, sammen med en række prominente mennesker, til en

Mandag 21. november

19.30

Tirsdag 22. november

17.15

Onsdag 23. november

17.00

eksklusiv restaurant på en afsidesliggende ø. På restauranten "Hawthorne" står den
meget anerkendte og intense kok Chef Slowik som har forberedt en menu, der
både byder på fantastiske smagsoplevelser og chokerende overraskelser.
På rollelisten finder vi blandt andet den Oscar nominerede Ralph Fiennes fra
Schindlers liste og Den Engelske Patient,
i kokkeklæder.
Så er der serveret!

Varighed: 1 timer & 46 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Komedie/thriller • Version: Engelsk med danske tekster

Holy Spider

SIDSTE CHANCE

Onsdag 23. november

20.00

Ali Abbasis opfølger til den sensationelle 'Grænse' er ikke mindre opsigtsvækkende.
"Holy Spider" er en overmåde velinstrueret, nervepirrende thriller (i ånden fra David
Finchers "Zodiac"), der giver et inciterende indblik i det iranske samfund - socialt
som religiøst. Filmen følger den kvindelige journalist Rahimi (Zar Amir Ebrahimi), der
rejser til den hellige iranske by Mashhad for at efterforske en seriemorder, som går
målrettet efter byens sexarbejdere. Efterhånden som Rahimi kommer tættere på at
afsløre morderens identitet, synes retfærdigheden sværere at opnå, da morderen
stille og roligt har opbygget heltestatus i store dele af offentligheden.

Varighed: 1 time & 55 min. • Censur: Tilladt for børn over 15 år • Genre: Drama • Version: Farsi med danske tekster

Hvor flodkrebsene synger

SIDSTE CHANCE

Søndag 27. november

15.15

"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. Baseret på bestselleren af samme navn.

Varighed: 2 timer & 5 min. • Censur: Tilladt for børn over 11 år • Genre: Drama/thriller • Version: Engelsk med danske tekster

Særarrangementer
BLACK FRIDAY d. 25. november
Nøddebo Præstegaard
kl. 14.15

The Artist
kl. 16.45

Fædre & Mødre
kl. 19.30

Billetpris pr. film kun 50,- kr.

Ingen er fuldkommen
Søndag 4. december – 16:30
I 'Ingen er fuldkommen' orkestrerer Billy Wilder på fornem vis et omfangsrigt plot og blander satire, parodi og forfinet komik.
De to arbejdsløse musikere Joe (Tony Curtis) og Jerry (Jack Lemmon) bliver tilfældigt vidner til et gangster-opgør og må skifte
identitet og forlade det vilde Chicago. De får arbejde i Sweet Sues kvindeband, så det er som Daphne og Josephine, at de stiger på
toget til Florida. Da de forlader det igen, har de begge mistet deres hjerte til bandets forsanger Sugar Cane (Marilyn Monroe).
Slutreplikken – som samtidig er den danske titel – er for længst gået over i historien.

Varighed: 1 time & 59 min. • Pris: 105 kr.

Love Actually - inkl. et glas prosecco og et honning hjerte
Torsdag 8. december – 20:00
Kom til galla aften torsdag d. 8. december, hvor vi viser den ultimative juleklassiker nemlig Love Actually.
Vi serverer et glas prosecco og et honning hjerte til alle inden filmen for rigtigt at komme i julestemning.
Det er juletid i London. Alle steder skaber kærligheden kaos. Den nyvalgte premiereminister, det kiksede sandwichbud, forfatteren
med hjertesorger og den udbrændte rockstjerne – alle er ramt af kærligheden på godt og ondt. Bruden, der har problemer med
sin kommende mands forlover og den gifte kvinde, der har problemer med sin mand. Skoledrengen der er varm på den kønneste
pige i klassen og hans papfar, der er varm på Claudia Schiffer… Ingen jul uden Love Actually!

Varighed: 2 timer & 18 min. • Pris: 160 kr.

** Adventsgave ** Julegave ** Mandelgave **
Julen er hjerternes fest
og i Gentofte Kino har vi masser af hjerterum.
Glæd én du holder af med det perfekte gavekort
til film på det store lærred.
Gavekortet kan bruges til filmoplevelser samt
slik, sodavand og varme popcorn

Særarrangementer
Far til fire i byen - Julebal i nisseland
Lørdag 10. december – 10:00
I ‘Far til fire i byen - Til julebal i nisseland’ går sommeren på hæld – og hele familien Far til fire er i Tivoli for at fejre den sidste
feriedag. I morgen begynder livets alvor og lille Pers første skoledag. Det er han ikke spor glad for, og da hele familien sover over
sig, og Søs i forvirringen forstuver foden, bliver det onkel Anders, der må følge ham derhen.
Samtidig mister Far sin stilling efter 20 års tro tjeneste i firmaet, så børnene må lægge en plan for at redde familieøkonomien.
Meeen! Det bliver jul igen i år for den lille familie, og Lille Per tager os alle med til julebal i nisseland.
Oplev den ultimative danske juleklassiker på det store lærred.

Varighed: 1 time & 29 min. • Pris: 45 kr.

Operakino: Carmen - fra Bregenz Opera Festival
Søndag 11. december – 10:00
Carmen kaldes med rette ”Operaernes dronning” og har siden premieren været og er stadig en af de mest spillede operaer i
verden. Georges Bizets fængslende musik med dens spanske lyde tog verden med storm: Carmens Habanera og Seguidilla er
ligesom Escamillos Toreadors sang kendt af alle. Den franske komponists mest succesrige opera opføres på verdens største,
spektakulære flydende scene ved Bodensøen i Bregenz, med et sæt designet af den britiske kunstner Es Devlin. I samarbejde
med instruktøren Kasper Holten. For den danske instruktør handler denne "opera om skæbne og besættelse" om "to mennesker,
der behandles som outsidere. Den fransk opera mezzosopran Gaëlle Arquez ikke kun synger og spiller Carmen, hun er Carmen.
Den svenske tenor Daniel Johansson brillierer som Don José

Varighed: ca. 2 timer • Pris: 185 kr.

Sound of music
Søndag 11. december – 14:30
“The Sound of Music” er og bliver musical-klassikeren over dem alle. Ikke mindst takket være Julie Andrews og Christopher Plummers
virkningsfulde spil, et bundt uforglemmelige sange og så et forbavsende usentimentalt manuskript. Historien (som er baseret på virkelige begivenheder) om nonnen, der bliver guvernante for syv børn af en patriarkalsk enkemand og oplever kærlighed i krigens skygge,
har fanget publikum igennem siden 1965. “The Sound of Music” er en film, hvor musik og livskraft er uløseligt forbundet, og så er den
spækket med sange, alle kender: “Do-Re-Mi”, “Sixteen Going on Seventeen”, “So Long, Farewell”, “Edelweiss”, “My Favorite Things” og
mange flere. Musicalen modtog fem Oscars i 1966, for bl.a. Bedste Film og Bedste Instruktion. “The Sound of Music” er en sand klassiker,
vi alle kender og til stadighed kan nyde.

Varighed: 2 time & 54 min. • Pris: 100 kr.

Kommende premierefilm
i Gentofte Kino:
Emily
Historien om Emily Brontë

Avatar - The Way of Water
Storfilm fra selveste James Cameron

I Wanna Dance
Dramaet om ikonet Whitney Houstons liv

8. december

14. december

22. december

