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Neverjetni Spider‐Man na neverjetni predpremieri
Bodite med prvimi, ki si bodo ogledali pustolovščine moža Pajka. Kinematografi
Cineplexx v Kranju pripravljajo predpremiero Neverjetnega Spidermana 2 v
torek, 22. aprila, ob 19. uri. Pred ogledom filma preizkušanje plezalnih
sposobnosti na začasni steni pred vhodom v nakupovalno središče Planeta Tuš.
»Kaj mi je všeč pri tem, da sem Spiderman? Vse,« pravi Peter Parker, popolnoma
običajen mladenič, zaljubljen v lepo Gwen, in hkrati super junak s skrivno identiteto.
Njegova preobrazba v Spidermana mu prinaša obilo adrenalinskega užitka, ko se lahko
svobodno giblje v območju med nebom in zemljo, kamor običajni smrtniki ne morejo. In
pa zadoščenja, ko pri tem še koga reši.
Seveda se zgodi, da mora reševati tudi sebe. Med brskanjem za skrivnostmi svojega
očeta naleti na korporacijo OsCorp, za katero se kmalu izkaže, da je poleg njegovih starih
in novih sovražnikov, kot so železni velikan Rhin, naelektreni maščevalec Electro in
večni sovražnik Zeleni škrat, še večja nevarnost za njega samega in svet. In zgodba se
spet ponovi: ko Peter Parker v podobi Spidermana že misli, da je svoje največje bitke že
izbojeval, se izkaže, da ga največja med njimi še čaka.
Drugi del dogodivščin Neverjetnega Spider‐mana je ponovno režiral Marc Webb, v
naslovni vlogi je tudi tokrat Andrew Garfield. Igrajo tudi Emma Stone, Jamie Foxx, Sally
Field idr.
Kinematografi Cineplexx svojim zvestim obiskovalkam in obiskovalcem nudijo
svojevrstveno izkušnjo, ki se bo zgodila pred uradnim predvajanjem filma v Sloveniji. Že
v torek, 22. aprila, si ga lahko ogledajo v Kranju ob 19. uri na ekskluzivni predpremieri.
Pred ogledom pa lahko svoje gibalne sposobnosti preskusijo na začasni plezalni steni
pustolovskega parka Koren Sport, ki bo postavljena pred vhod v nakupovalno središče
Planeta Tuš. S plezalnimi aktivnosti, ki bodo potekale pod budnim očesom inštruktorja,
pričnejo že ob 15. uri. Najboljši plezalci in plezalke bodo nagrajeni z zanimivimi
praktičnimi nagradami.
Obiskovalke in obiskovalce bosta zagotovo ogrela tudi nastop plesne skupine V.I.P.
Dance Company, ki je prišla v polfinale 4. oddaje Slovenija ima talent, in nagradno
žrebanje, ki bo petim srečnežem prineslo darilne pakete Lidl, enemu pa glavno nagrado
– dve vstopnici za obisk pustolovskega parka Čepa. Vročico večera ob neverjetnih
dogodivščinah junaka filma si bodo obiskovalke in obiskovalci gasili z ledenim čajem
Nestea.
Kinematografi Cuneplexx pripravljajo predpremiero filma Neverjetni Spiderman 2 v
sodelovanju z distributerjem Continental Film in medijskim partnerjem dogodka radiem
Antena.

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, Makedoniji
in Sloveniji, proti koncu lanskega leta v Albaniji, letos še v Beogradu. Trenutno je Cineplexx
poleg matične Avstrije prisoten še v devetih državah s 44 kinematografi, 291
kinodvoranami, 56.065 sedeži. Leta 2013 je imel 1200 zaposlenih, ki so ustvarili 110
milijonov evrov prihodkov, število Cineplexxovih obiskovalcev pa je doseglo 11 milijonov.

