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Dobrodelna predpremiera Bele in Sebastijana v kinematografih Cineplexx
v Kopru in Mariboru
Kinematografi Cineplexx v Kopru in Mariboru v četrtek, 27. marca, ob 19.00
pripravljajo predpremiero prisrčne zgodbe o nenavadnem prijateljstvu med 6-letnikom
in psičko. Vrnitev v čas otroštva, nepokvarjenosti in idealizma. Izkupiček z ekskluzivne
predpremiere, ki nastaja v sodelovanju s spletnim portalom Pes, moj prijatelj in
distributerjem Fivia, Vojnik, bosta prejeli zavetišči na Obali in v Mariboru. Animacija s
psi in presenečenja za obiskovalce.
Bele in Sebastijan režiserja Nicolasa Vanierja je prisrčna zgodba o odraščanju v neokrnjeni
naravi v Alpah, kjer se zdi, da se je čas ustavil. Najbrž bi se, če ne bi v idilo posegli druga
svetovna vojna in prihod nacistov. Tu z dedkom odrašča zadržani 6-letni Sebastijan, ki ga
slučaj pripelje do velike bele pirenejske planinske ovčarke. Čeprav ju združujejo skoraj enake
lastnosti, kot sta prijaznost in dobrotljivost, pa sta zaradi krutosti drugih pogosto na
preizkušnji.
Glavni vlogi igrata Felix Bossuet, ki so ga izbrali med 2400 kandidati, in Garfield (ter njeni
dvojnici). Film Bela in Sebastijan je narejen po istoimenski knjižni predlogi francoske
avtorice Cecile Aubery. Premiero je doživel v Franciji v decembru, do zdaj si ga je ogledalo
skoraj 3 milijone gledalcev. V njem igrajo tudi Tchéky Karyo, Margaux Chatelier, Dimitri
Storoge, Andreas Pietschmann in Urbain Cancelier. To je odličen film za vse ljubitelje
štirinožnih prijateljev.
Predpremiera filma v kinematografih Cineplexx v Kopru in Mariboru v četrtek, 27. marca,
ob 19.00 bo še posebej slovesno obarvana, saj bo dobrodelna. Izkupiček od prodaje vstopnic
bosta prejeli zavetišči na Obali in v Mariboru.
Dodatna sredstva bosta zbirali tudi prodajni stojnici Obalnega zavetišča za živali v Kopru in
Društva za zaščito živali v Mariboru, ki bosta v preddverju kinematografov med 18.00 in
21.30 nudili svoje izdelke. Po predpremieri pa bosta na blagajnah kinematografa še 14 dni
skrinjici za zbiranje prostovoljnih prispevkov za zavetišči.
V Kopru bo obiskovalke in obiskovalce pozdravil Tilen Pajek s spletnega portala Pes moj
prijatelj. Po ogledu projekcije fotografij psov, ki v Obalnem zavetišču iščejo domove, jih bo
pozdravila predsednica Obalnega društva proti mučenju živali in vodja Obalnega zavetišča
Andreja Bogataj Krivec. Pred ogledom filma Bela in Sebastijan bo še nastop Amadeje Colja
s psičko Bora. Obe sta bili polfinalistki šova Slovenija ima talent.

V Mariboru bo slavnostno predpremiero vodila Petra Hercog iz tamkajšnjega zavetišča za
živali, obiskovalke in obiskovalce pa bo pozdravila njegova vodja mag. Mojca Bandur
Križanec. Animacijo s psom bo pripravilo Kinološko društvo Maribor.
Partnerji dobrodelnega večera so: spletni portal Pes, moj prijatelj, Mr. Pet, pasja pekarna Hov
Hov, revija Moj pes, časnik Primorske novice, časnik Večer, portal Regional Obala, radio
Capris, radio City, radio Center in Radio 1 Maribor. Obiskovalce dobrodelne predpremiere
bodo nekateri partnerji presenetili z darili: kuponom za 15-odstotni popust v trgovinah Mr.
Pet, pasjimi piškotki Hov Hov in brezplačnim izvodom revije Moj pes.

Podjetje za distribucijo filmov Constantin Film Holding GmbH je bilo ustanovljeno leta 1951
v Avstriji. Druga temeljna veja podjetja na področju kinematografskih dejavnosti je bila
ustanovljena proti koncu 60. let. V tem segmentu je delovalo 25 tradicionalnih
kinematografov in kinematografskih centrov vse do začetka 90. let, ko je podjetje doživelo
strukturno spremembo. Leta 1993 so ustanovili hčerinsko družbo Constantin Film Holdinga z
imenom Cineplexx Cine Operations Gmbh. Podjetje se je razvijalo v obdobju, ko so mnogi
tradicionalni kinematografi v Avstriji postopoma izginjali, kinematografski multipleksi pa so
osvajali tržišče.
Podjetje Constantin Film je kot odgovor na ta trend izginjanja tradicionalnih kinematografov
reagiralo tako, da je ustanovilo skupino 20 kinematografov in 157 kinematografskih platen v
Avstriji. Poleg tega je tu obstalo še nekaj tradicionalnih kinematografov, ki so skupaj imeli do
16 dvoran. Leta 2009 se je podjetje Cineplexx International GmbH začelo širiti iz Avstrije v
sosednje države; prvo kinodvorano zunaj matične države je odprlo v Bolzanu na severu
Italije. Cineplexx je prevzel tudi kinodvorano v centru Zagreba, s čimer je položil temeljni
kamen za širitev na Hrvaškem. V letih 2011 in 2012 so sledila odprtja kinematografov
Cineplexx po Hrvaški, v Srbiji, Črni gori in Makedoniji. Zadnja širitev podjetja je potekala
oktobra 2012, ko je prevzelo 5 multipleksov v Sloveniji. Trenutno je kar 94 filmskih platen
aktivnih zunaj Avstrije.
S kar 35 multipleksi in 6 tradicionalnimi lokacijami v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, v
Srbiji, Črni gori, Makedoniji in Italiji je Cineplexx močno zastopan na tržišču v tem delu
Evrope; nudi okrog 60.000 sedežnih mest v 267 dvoranah. Leta 2012 je delovna sila podjetja
štela kar 1100 zaposlenih, skupni prihodki od prodaje so znašali 115 milijonov evrov, število
Cineplexxovih obiskovalcev pa je doseglo 10,5 milijonov.

