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Under höstlovet visar Zinnemax 5D 5
häftiga filmer
När höstmörkret smyger sig på och det börjar närma sig Halloween har
Zinnemax 5D de rätta filmerna.
Zinnemax 5D visar 5D-bio under hela höstlovet, mån- sön, 10-21, 5
visningar/timme
- ”Vi har 5 otroligt bra filmer och den 3 november har vi världspremiär på
Frankenstein som ersätter Häxan Bruxa. Varje film ger besökaren ett nytt äventyr
och just nu visar vi följande filmer. RUIN är en actionfilm med en häftig
motorcykeljakt genom en ruinstad, Nigth at the Toy Store är den ultimata 5Dfilmen som hela tiden levererar nya överraskningar, Häxan Bruxa är ett väldigt
roligt och underhållande äventyr för hela familjen, Tadeo Jones är på jakt efter
skatten och blir jagad av mumier och till sist har vi den klassiska berättelsen om
Dracula som i sitt slott i Transsylvanien får besök av far och son som har kört
vilse, det blir ett fartfyllt äventyr för den modige.”, säger Mats Rosén, VD
Zinnemax 5D.
5D-bio är korta häftiga upplevelser som skapar en känsla av att vara med i
filmen. Filmerna är mellan 5 – 10 minuter. Det kan jämföras med att åka berg
och dalbana på Gröna Lund som tar ca 1-2 minuter. Vi visar 5 filmer i timmen
och det är aldrig långt till nästa äventyr.
- "Det är ingen tillfällighet att flera av filmerna kring Halloween är lite tuffare
och läskigare. Vi vill ge våra besökare nya upplevelser och det är många som
gillar filmer som handlar om vampyrer, varulvar och monster. Vi vill sätta
besökarna i rätt stämning inför Halloween och allhelgonadagen som är två
olika högtider som infaller nästan samtidigt, vilket kanske inte är en slump .",
säger Mats Rosén, VD Zinnemax 5D.

Zinnemax 5D-bifograf ligger i Kista Galleria och erbjuder även, konferens, event
samt barnkalas.
www.zinnemax5d.se

Zinnemax 5D är ett nybildat bolag som den 27 augusti 2011
etablerade Sveriges första 5D-biograf i Kista Galleria. 5D-bio skapar en känsla
av att vara med i filmen genom att lägga till olika effekter som är
synkroniserade med filmen. Du överraskas av olika effekter så som 5D-stolar
som rör sig i alla dimensioner, vindpustar, vattenstänk, rök, doft,
känseleffekter, ljuseffekter och en ljudanläggning i 7.1 format. Zinnemax 5D
är en upplevelse som stimulerar alla sinnen och filmerna som visas är cirka 5
-10 minuter långa.
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