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EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2022
TURNEJA SE JE ZAČELA!
Najbolj raznolika turneja EOFT vseh časov je na poti v kraje blizu vas! Pri tem pa je EOFT tokrat še posebej dostopna,
saj jo lahko bolje doživijo tudi osebe z okvaro sluha ali vida. Skupaj z adidas TERREX s pomočjo aplikacije
Greta program turneje EOFT 2022 predstavljamo na posebej neoviran način!
Najbolj znana evropska turneja outdoor filmov je svojo neverjetno premiero doživela v Münchnu. Publika na premieri
je ta večer resnično uživala skupaj s protagonistkami in protagonisti iz štirih filmov, v živo na odru: Timothy Olson,
Sonya Wilson, Nikolai Schirmer, Pete Whittaker in Tom Randall. Privlačne zgodbe so v okviru programa doživele močan
odziv – veliko smeha in prazničnega vzdušja v dvorani, na koncu pa burno ploskanje.

Zdaj pa je ta novi program že na poti po Evropi.
Termine turneje EOFT 2022 v svoji bližini najdete tukaj: www.eoft.eu/tickets/

Turneja EOFT je produkcija družbe Moving Adventures Medien GmbH.
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KONTAKTNI PODATKI ZA STIKE Z MEDIJI:
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FILMSKI PROGRAM TURNEJE EOFT 2022
Na turneji EOFT letos prikazujemo osem filmov s skupno dolžino okrog 120 minut. Ena prireditev skupaj z moderacijo in okvirnim programom traja od poldruge ure do treh ur. Pri tem spremljamo ultratekača Timothyja Olsona na poti Pacific Crest Trail (PCT), veslamo s kajakašico Nourio Newman po najbolj divjih rekah na planetu in sledimo Giftu Puteho na čudovitih progah za gorske kolesarje v Zambiji.
Za potrebno razburljivost poskrbijo vratolomno hitri letalci v filmu HELIX ter francoski smučar prostega sloga Sam Favret v filmu FLOW.
Na svoji odpravi med severnimi medvedi in kiti norveški smučar prostega sloga Nikolai Schirmer in njegova ekipa odkrijeta, kako hitro
podnebje spreminja naš svet. Kako priti do dosežkov tudi v nemogočih razmerah, nam pokaže slušno prizadeta plezalka Sonya Wilson.
Njena največja želja je, slušno prizadetim osebam, še posebej pa otrokom omogočiti vključitev v skupnost in svojo športno panogo
narediti še bolj vključujočo.

THE MIRAGE Timothy Olson izboljša najhitrejši znani čas za progo Pacific Crest Trail.
ELEVATED Sonya Wilson ustvari skupnost plezalcev za slušno prizadete.
GIFT OF THE BIKE mladi zambijski gorski kolesar Gift Puteho uresniči svoje sanje.
WILD WATERS portret vrhunske kajakašice Nourie Newman.
HELIX noro hitre letalske dogodivščine med goro in dolino.
SKISICK z jadrnico v Spitzbergen na smučanje v prostem slogu.
BRIDGE BOYS neverjetna plezalska dogodivščina pod avtocestnim mostom.
FLOW smučar prostega sloga Sam Favret na osamljenih poteh v Chamonixu.

VSE INFORMACIJE O PROGRAMU NAJDETE NA WWW.EOFT.EU/PROGRAMME/
DRUŽBA MOVING ADVENTURES MEDIEN
Družba Moving Adventures Medien GmbH je bila ustanovljena leta 2001 in se posveča načrtovanju, organizaciji in trženju filmskih turnej na področjih kot outdoor,
šport, narava in pustolovščine. Najbolj znana formata družbe za prostočasne dejavnosti s sedežem v Münchnu sta filmski turneji European Outdoor Film Tour
in International Ocean Film Tour. Poleg lastnih produkcij pa ima družba Moving Adventures tudi licenco za Banff Mountain Film Festival. K ponudbi družbe spadata tudi
digitalna platforma za prodajo vstopnic OutdoorTicket in Portal za pretočne prenose Outdoor-Cinema. Ekipo sestavljajo poslovodja Joachim Hellinger in Thomas Witt ter
45 zaposlenih, pomaga pa jim še pet terenskih »On the Road« ekip z okrog 70 udeleženci.
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