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Izgubljene iluzije Bolšoj teatra
V kinematografih Cineplexx to nedeljo ponovno gostovanje ene najbolj priznanih in
poznanih operno-baletnih hiš Bolšoj teatra iz Moskve. Na sporedu sodobna baletna
predstava Izgubljene iluzije, ki je nastala po istoimenskem romanu Honoréja de Balzaca.
Pričetek ob 16. uri v Celju, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu in Kranju.
Kinematografi Cineplexx se odlikujejo po tem, da svojim obiskovalkam in obiskovalcem
nudijo izjemna doživetja, ki jih omogoča napredna tehnologija na področju zvoka in slike.
Tako je gledanje najnovejših uspešnic svetovne filmske industrije še večji užitek, ki si ga
lahko privoščite s svojimi najbližjimi ali pa – kar sami, ko si zaželite kakšno urico le zase.
Med posebne užitke sodijo ogledi znamenitih opernih in baletnih del. Kinematografi
Cineplexx nudijo edinstveno izkušnjo, dosegljivo vsem: neposreden prenos najboljšega iz
slovitega moskovskega Bolšoj teatra. V nedeljo, 2. 2., predstavlja balet Izgubljene iluzije, ki
ga je po istoimenskem romanu Honoréja de Balzaca in na glasbo Leonida Desjatnikova,
avtorja različnih opernih del, kantat in glasbe za filme, ustvaril izvrstni koreograf Aleksej
Ratmanski leta 2011.
Zgodba je postavljena v 19. stoletje v Pariz. V ospredju je mladi skladatelj Lucien, ki išče svoj
trenutek preboja med znane in uspešne. Hiter uspeh ga zaslepi, izgubljati začne svoje
prijatelje in dekle. Ko se tega zave, ga realnost kruto zadane. V glavnih vlogah nastopajo
Vladislav Lantratov, Diana Višneva, Ekaterina Šipulina in Artem Ovčarenko. Orkestru
Boljšoj teatra bo dirigiral Pavel Sorokin.
Preživite nedeljsko popoldne v Moskvi, udobno nameščeni v vašem najljubšem
kinematografu Cineplexx v Celju, Murski Soboti, Kopru, Novem mestu ali Kranju.
Doživetja se pričnejo ob 16. uri.
Naslednje doživetje vas čaka na praznik slovenske kulture v soboto, 8. 2., ob 19.00. V
neposrednem prenosu si boste lahko ogledali opero Rusalka; tokrat nas bodo kinematografi
Cineplexx popeljali na drug konec sveta, v New York, v znamenito Metropolitansko opero.
V znamenitem opernem delu Antonina Dvořáka bo nastopila tudi priznana ameriška
sopranistka Renée Fleming.
Na programu kinematografov Cineplexx v Kranju, Kopru, Novem mestu, Mariboru in Celju.
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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.

