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Večer za dame z Ameriškimi prevarami
Predpremiera enega najbolj pričakovanih filmov tega leta se bo pričela po žensko. V
kinematografih Cineplexx po Sloveniji v soboto, 18. januarja, pripravljajo nepozaben večer,
namenjen predvsem ženskam. Za zabavo v stilu bodo poleg filma Ameriške prevare, svežim
slavljencem zaradi treh zlatih globusov, poskrbeli še plesna šola Urška, zapestnice
Cruciani, kozmetika Natura Siberica in vitaminski napitki Vitamin Well ter znane
Slovenke. Te so povabljene na damski večer v Kranj.
Film Ameriške prevare (American Hustle), nominiranec za sedem zlatih globusov in dobitnik
treh (kot najboljša komedija oziroma muzikal, za najboljšo glavno žensko vlogo – prejela ga
je Amy Adams in za najboljšo žensko stransko vlogo – prejela ga je Jennifer Lawrence), ter
desetih nagrad BAFTA in mnogih drugih prihaja na platna slovenskih kinematografov
23. januarja. A v kinematografih Cineplexx v Kranju, Kopru, Mariboru, Celju, Murski Soboti
in Novem mestu so se odločili za predpremiero, na kateri nameravajo razvajati obiskovalke.
V soboto, 18. januarja, bodo ob 19.30 uri na dogodku, ki so ga poimenovali Ladies Night,
obiskovalkam (in obiskovalcem) omogočili, da si kot prvi v Sloveniji ogledajo film, ki ga
mnogi pričakujejo tudi na seznamu nominacij za oskarja. Znane bodo čez dva dni, to je
16. januarja. Poleg ogleda filma so za obiskovalke pripravili različna presenečenja. Okušale
bodo lahko vitaminske napitke Vitamin Well in preizkušale ekološko kozmetiko Natura
Siberica, narejeno iz divjih zelišč in rastlin iz Sibirije, prvim 30 obiskovalkam pa bodo
podarili popularne zapestnice Cruciani.
V kinematografih v Kranju, Kopru, Celju, Novem mestu in Murski Soboti bodo za Cineplexx
disco vročico dodatno poskrbeli plesalci plesne šole Urška. V Mariboru, Celju in Kopru pa bo
po ogledu filma sledil še after party.
Oblecite se v slogu 70. let. Ameriške prevare so postavljene prav v to obdobje; kostumograf
filma Michael Wilkinson je na Hollywoodskem filmskem festivalu za svoje delo v tem filmu
dobil nagrado. Izbrskajte vintage oblačila svojih mam, babic, tet in pridite na zabavo v družbi
svojih prijateljic. V Kranju se vam bodo pridružile tudi znane Slovenke.
Vstopnice po ceni 5,90 evra so v predprodaji od petka, 10. januarja, na vseh blagajnah
kinematografov Cineplexx po Sloveniji.
Ameriške prevare so zgodba o sijajnem prevarantu Irvingu Rosenfeldu (Christian Bale), ki je
s prav tako pretkano in zapeljivo partnerico Sydney Prosser (Amy Adams) prisiljen sodelovati
z divjim agentom FBI Richiejem DiMasom (Bradley Cooper). DiMaso ju potisne v svet
vplivnežev in mafijcev Jerseyja, ki je hkrati nevaren in očarljiv.

V zgodbo sta vpletena tudi Carmine Polito (Jeremy Renner), strasten, nepredvidljiv politik,
ujet med prevarantoma in zveznimi agenti, in Irvingova neuravnovešena žena Rosalyn
(Jennifer Lawrence), ki morda lahko z eno potezo povzroči, da se bo ves ta svet sesul. Film je
režiral David O. Russell.
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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.

