Spoznajte Drakulo v Cineplexxu Maribor
Skoraj stoletje je minilo od prve filmske uprizoritve zgodbe o Drakuli, ki je v trenutku uročila
občinstvo.

V vmesnem obdobju smo vse do danes dobili kar nekaj adaptacij priljubljene knjige Brama Stokerja, a
še nobena do zdaj nam ni razkrila tega, kako je Drakula pravzaprav postal to kar je, vampir pred
katerim trepeta ves svet.
To se bo spremenilo 1. oktobra ob 20. uri, ko se s predpremiero v Cineplexxu Maribor na velika
platna v filmu Drakula: Skrita zgodba vrača ena izmed najbolj hipnotičnih legend fantazijskega sveta.
Tokratna adaptacija prinaša svežino, saj iz povsem nove perspektive prvič v zgodovini odgovarja na
vprašanje o samem izvoru Drakule. Akcijska avantura Drakula: Skrita zgodba je tako tudi glasnik nove
dobe, v kateri pošasti doživljajo pravi filmski preporod in skrbijo za pospešen utrip gledalcev.
Doživite pravo vampirsko zgodbo
Na predpremieri filma Drakula: Skrita zgodba bo za presenečenje večera poskrbelo Slovensko
narodno gledališče Maribor, ki bo obiskovalcem predstavilo pravo Drakulo, s katero se boste lahko
tudi fotografirali ob tem pa prejeli še 20 % popust pri nakupu vstopnice za IZVEN iz repertoarja
Drame.
Vse obiskovalce vampirske predpremiere bodo v mariborskem Cineplexxu pred ogledom filma
obdarili tudi z osvežilnim aperitivom Fritzz v rdeči barvi, z okusom pomaranče, ki se vam bo pomagal
vživeti v zgodbo o princu teme, ob tem pa bodo prvih 40 obiskovalcev obdarili še z vampirskimi zobmi
iz trgovine Magic Shop.

Seveda pa bodo na svoj račun prišli tudi modni navdušenci. Modna znamka Revolver Heart bo
namreč 3 izžrebancem podarila majice izdelane posebej za film Drakula: Skrita zgodba.

Oblečene v vampirski kostum bodo nagradili z brezplačnim filmskim menijem
Najpogumnejše obiskovalce, ki boste predpremiero filma Drakula: Skrita zgodba v Cineplexxu
Maribor obiskali oblečeni v vampirski kostum, bodo nagradili z brezplačnim filmskim menijem v
vrednosti 5,9 evra (ta vključuje vključuje M pokovko, Coca Colo, Fanto ali Sprite 0,5l in M&M's Peanut
ali Choco 100g).

