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Odliczanie do otwarcia Multikina w Tychach
Już tylko kilkanaście dni dzieli mieszkańców Tych od możliwości uczestniczenia
w projekcji najlepszych filmów na wielkim ekranie. W piątek 15 marca,
w Centrum handlowo-rozrywkowym „City Point” w Tychach zostanie otwarty
multipleks Multikino. Specjalnie z tej okazji przygotowano liczne atrakcje.

Multikino, najnowocześniejsze kino w Tychach, zaoferuje widzom szeroki, a zarazem
zróżnicowany

repertuar.

Najwyższą

jakość

projekcji

zapewnią:

sale

wyposażone

w panoramiczne ekrany, projektory Barco pozwalające na projekcje filmów w 48 klatkach
na sekundę (jak „Hobbit: Niezwykła podróż”), system 3D – Master Image 3D
oraz nowoczesny, cyfrowy system dźwięku przestrzennego.
Z okazji otwarcia Multikina mieszkańcy Tychów będą mogli zobaczyć takie filmy jak: „Oz:
Wielki i Potężny 3D”, „Baczyński”, „Złodziej tożsamości”, „Daję nam rok” oraz „Dzień
Kobiet”.
Natomiast rodziny z dziećmi zapraszamy w sobotę i w niedzielę na filmowe Poranki dla
najmłodszych. O godzinie 10.30: „Noddy”, „Troskliwe Misie”, „Troskliwe Ciastko”
i „Zgaduj z Jessem”, a o 12.00 „Troskliwe Misie – Wielka Przygoda Niezdarka”. Ponadto
na małych widzów czekają liczne atrakcje. W piątek 15 marca od 16.00 do 19.00
oraz w sobotę i w niedzielę od 12.00 do 19.00 dzieci będą mogły uczestniczyć
w malowaniu buziek i wykonywaniu brokatowych tatuaży. Zostanie przygotowany również
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kącik plastyczny z bajkowymi kolorowankami, a mali kinomani będą mieli możliwość
spotkania z ulubionymi postaciami z bajek – Kubusiem Puchatkiem oraz Myszką Miki
i Myszką Mini. Dodatkowo dla chętnych dzieci będą prowadzone animacje ruchowe przy
muzyce rozrywkowej, na przykład: „bajkowy pociąg", „Kaczuszki", „A ram zam zam”
oraz wspólna nauka tańca rock and roll.
22 marca mieszkańcy Tychów będą mogli wziąć udział w pierwszej „Nocy Kina” i z jednym
biletem za 15 zł przemieszczać się między wszystkimi salami multipleksu. Od 23.00 do
samego rana uczestnicy tego wydarzenia zobaczą horrory, komedie, kino akcji, 3D
oraz nagrodzone produkcje. Będą mogli również skorzystać z darmowej dolewki napoju
Coca-Cola.
Więcej informacji oraz repertuar Multikina w Tychach będzie można znaleźć wkrótce
na stronie www.multikino.pl.
***
Informacje o spółce Multikino:
Multikino jest pierwszym operatorem, który w 1998 roku uruchomił w Polsce kino wieloekranowe (multipleks).
Od tego czasu Multikino wyznacza najwyższe standardy w budowie i prowadzeniu kin. Grupa prowadzi
działalność w segmencie kinowym i dystrybucji filmów. Multikino jest operatorem 27 kin w 21 miastach Polski
z łączną liczbą 226 ekranów i 49 119 miejsc. W sierpniu 2007 r. Multikino otworzyło wyjątkowe kino w centrum
handlowym Złote Tarasy w Warszawie. Obiekt składa się z 8 nowoczesnych sal, w tym Sali Premierowej na 777
osób, wyposażonej w światowej klasy projektor cyfrowy "Christie", fenomenalny system dźwięku Martin Audio
i największy w Europie ekran przystosowany do projekcji cyfrowej (prawie 300 m2). W sierpniu 2010 roku
Grupa otworzyła pierwsze kino za granicą w Rydze (8 ekranów i 1620 miejsc), a we wrześniu w Wilnie
(7 ekranów i 1547 miejsca). Multikino to więcej niż kino! To największe premiery filmowe oraz koncerty,
maratony, transmisje sportowe, Opery HD, Kino na obcasach, Multibabykino i wiele więcej. Multikino to także
oryginalna sieć kawiarni Cavablanca Cinema Cafe. Od lat Multikino jest partnerem najważniejszych festiwali
filmowych w Polsce w tym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, Camerimage i Warszawskiego
Festiwalu Filmowego. Multikino jest w gronie światowych liderów kinowej cyfryzacji, dzięki wyposażeniu sal
kinowych w projektory cyfrowe Dolby 3D Digital Cinema. Sieć z powodzeniem prezentuje w technologii 3D:
filmy, koncerty, wydarzenia sportowe, opery oraz balet. Multikino jest liderem cyfryzacji w Europie czyli
technologicznego i jakościowego przełomu w branży kinowej.
Kontakt dla mediów:
Natalia Kaleta, Specjalista ds. PR w spółce Multikino
tel.: +48 519 520 984
e-mail: nkaleta@multikino.pl
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