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EUROPEAN OUTDOOR FILM TOUR 2022
DE TOUR IS VAN START GEGAAN!
De meest veelzijdige EOFT ooit is op pad in steden in jouw regio! Daarbij maakt de EOFT een nieuwe belangrijke stap,
om de Tour voor mensen met hoor- en zichtproblemen toegankelijker te maken. Samen met adidas TERREX presenteren
we het EOFT 2022 programma via de Greta App voor een nog laagdrempeliger toegang!
Met een spetterend optreden is Europa‘s bekendste Outdoor Film Tour in München gestart. Het premièrepubliek kon van
een excellente avond met coryfeeën uit vier verschillende films live op de bühne genieten: Timothy Olson, Sonya Wilson,
Nikolai Schirmer, Pete Whittaker en Tom Randall. De meeslepende verhalen uit het programma kregen veel bijval –
er werd veel gelachen, er was een feestelijke stemming in de zaal en tenslotte was er een daverend applaus.

Daarmee is het gloednieuwe programma per direct op tournee door Europa.
Tourvoorstellingen van de EOFT 2022 in jullie omgeving kun je hier vinden: www.eoft.eu/tickets/
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HET FILMPROGRAMMA VAN DE EOFT 2022
In dit jaar worden er bij de EOFT acht films met een totale lengte van rond de 120 minuten vertoond. In totaal duurt een voorstelling
met toelichting en verloting tussen tweeenhalf en drie uur. Tijdens de voorstelling begeleiden we ultrarunner Timothy Olson op de
Pacific Crest Trail (PCT), paddelen met kayakster Nouria Newman op de wildste rivieren van onze planeet en volgen Gift Puteho op
de uitzonderlijk fraaie mountainbike-trails van Zambia. De nodige portie actie wordt gegarandeerd door de koelbloedige speedflyers
in de film HELIX en de Franse freeskier Sam Favret in FLOW. Tijdens een expeditie tussen ijsberen en walvissen ontdekt de Noorse freeskier
Nikolai Schirmer en zijn bemanning, hoe snel het klimaat op onze planeet verandert. Wat we zelf tegen de omstandigheden kunnen doen,
laat de niet-horende klimster Sonya Wilson zien. Ze zet zich vol in om niet-horenden, en dan met name kinderen, een community te
bieden om zo de outdoorsport inclusiever te maken.

THE MIRAGE Timothy Olson verbetert de Fastest Known Time op de Pacific Crest Trail.
ELEVATED Sonya Wilson creëert een klimcommunity voor niet-horenden.
GIFT OF THE BIKE De jonge Zambiaanse mountainbiker Gift Puteho laat zijn dromen werkelijkheid worden.
WILD WATERS Het portret van wereldklasse kayakster Nouria Newman.
HELIX Razendsnelle speedflying-action tussen berg en dal.
SKISICK Met een zeilboot naar Spitsbergen voor het freeskiing.
BRIDGE BOYS Onvermoed klimavontuur onder een snelwegbrug.
FLOW Freeskier Sam Favret op stille omzwervingen rondom Chamonix.

ALLE INFORMATIE OVER HET PROGRAMMA OP WWW.EOFT.EU/PROGRAMME/
OVER MOVING ADVENTURES MEDIEN
De Moving Adventures Medien GmbH is in 2001 opgericht met als doel het maken, organiseren en op de markt brengen van filmtouren op de gebieden outdoor, sport,
natuur en avontuur. De bekendste formats van de entertainment company met zetel in München zijn de European Outdoor Film Tour en de International Ocean Film Tour.
Naast deze twee eigen producties is Moving Adventures licentiehouder van het Banff Mountain Film Festival. Tot het portfolio van de onderneming horen ook het digitale
kaartjesplatform Outdoor Ticket alsmede het streaming portal Outdoor-Cinema. Naast de twee oprichter Joachim Hellinger en Thomas Witt,
telt Moving Adventures 45 medewerkers en wordt “on the road” door vijf teams met rond 70 personen, aangevuld.
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