O BV E ST I LO Z A M E D I J E

EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2022
NOVE DOGODIVŠČINE NA VELIKEM PLATNU
European Outdoor Film Tour 2022 je pred vrati! Nahrbtnik dogodivščin je poln novih zgodb o ljudeh,
ki brezpogojno sledijo svoji strasti. Ustvarjalke in ustvarjalci turneje EOFT se že veselijo, da vam lahko jeseni 2022
predstavijo naslednjo izdajo najbolj znane serije prireditev na tem področju. Izčrpne informacije o celotnem programu
sledijo konec avgusta. Že zdaj pa je znano, kdo bo »novi obraz dogodivščin« turneje EOFT 2022:
ultratekač Timothy Olson!
Premiera bo potekala 13. oktobra 2022 v dvorani Alte Kongresshalle v Münchnu, sledila pa ji bo velika turneja
po Evropi. Načrtovano je več kot 400 prireditev. Skupni čas predvajanja filmov v klasičnem slogu EOFT obsega okrog
120 minut. Skupaj z okvirnim programom in moderacijo ena prireditev traja od poldruge ure do treh ur. Datumi prireditev
so že načrtovani, predprodaja se je že začela in vstopnice so od zdaj naprej že na voljo.

VEČ INFORMACIJ O TEJ TURNEJI IN O DATUMIH NA:
WWW.EOFT.EU/TICKETS
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TIMOTHY OLSON
THE NEW FACE OF ADVENTURE
Poleti 2021 se je Timothy Olson na poti Pacific Crest Trail (PCT) soočil z največjim izzivom svoje kariere.
Progo PCT je običajno mogoče premagati v času petih do šestih mesecev. Timothyju pa na njej uspe doseči nov
najboljši čas. 2650 milj (4265 km) poti namreč premaga v neverjetnem rekordnem času 51 dni, 16 ur in 55 minut.
Pri tem vsak dan preteče okrog 50 milj (80 kilometrov)!
Na gorski tekaški sceni Timothy ni neznan: na prestižnem tekmovanju v teku na 100 milj »Western States
Endurance Run« je dvakrat zaporedoma zmagal že leta 2012 in 2013 in celo postavil nov rekord za to progo.
Kot oče dveh otrok in družinski človek se lahko pri svojih projektih vedno zanese na svojo ženo in otroka, ki ga pogosto
spremljajo pri njegovih dogodivščinah. K boljši osredotočenosti pa mu pomagajo tudi vsakodnevne meditacije.
Na turneji EOFT 2022 Timothyju v filmu THE MIRAGE sledimo na prašnatih trailih Severne Amerike
in poskušamo ohranjati korak z njim!

VEČ O TIMOTHYJU OLSONU LAHKO IZVESTE NA:
WWW.EOFT.EU/TIMOTHY-OLSON
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 35 zaposlenih, pomaga pa jim še
pet terenskih »On the Road« ekip z okrog 70 udeleženci.

Turneja EOFT je produkcija družbe Moving Adventures Medien GmbH.
Moving Adventures Medien GmbH | Thalkirchner Str. 58 | 80337 München | www.eoft.eu
KONTAKTNI PODATKI ZA STIKE Z MEDIJI:
Michael Heidenreich | presse@moving-adventures.de | +49 (0)89 38 39 67 12

