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Föredrag och filmvisning
med 59 North och SV Delos
Vad händer när man placerar några av
seglarvärldens mest kända Youtube-stjärnor och
poddare tillsammans på en segelbåt på Svalbard?
Det kommer vi få reda på när gänget bakom
Youtube-kanalen Sailing SV Delos och 59 Norths
podcast On The Wind håller föredrag i Gustavsberg
lördagen den 31 augusti.
De flesta som drömmer om att segla långt är väl bekanta med Youtube-kanal Sailing SV Delos. Förra året bytte Brian Trautman och hans
besättning på Delos tillfälligt värmen i Karibien mot en segelbåt i Svalbard. Det var den amerikanske radioprataren Andy Schell och hans
svenska partner Mia Karlsson som bjudit ombord dem på deras Swan 48:a Isbjörn för några veckors äventyr i Svalbard. Med ombord fanns även
den brittiske fotografen James Austrums.
Nu kommer Brian, Andy och Mia till Sverige och Gustavsberg för att berätta om deras gemensamma äventyr. Föredraget avslutas med ett 35
minuter långt utkast av vad som är tänkt att bli första avsnittet av tre i en mini-serie om deras tid på Svalbard.
– Vi är jätteglada för att äntligen kunna visa upp lite av vårt filmmaterial från expeditionen. Det ligger många månaders redigeringsarbete bakom
detta, och vi är väldigt spända på vad folk kommer tycka, säger Delos skeppare Brian Trautman.
Föredraget, som hålls på Gustavsbergsteatern i samband med den flytande båtmässan Allt på Sjön nu på lördag 31 augusti, arrangeras av den
västsvenska båttillbehörstillverkaren Rutgerson Marin vars produkter testats ombord under expeditionen.
– Vi bjöd in Andy och Mia till oss i Marstrand för ett första föredrag redan i vintras, och kände genast att fler måste få se deras fantastiska
natur- och seglingsbilder. Naturligtvis är det lite extra roligt att även Brian från Delos kan vara med den här gången och ge oss ett smakprov av
deras nya dokumentärserie, säger Charlotte Rutgerson som är VD för familjeföretaget i Marstrand.
Evenemanget är öppet för allmänheten, men antalet platser är begränsade och måste förbokas senast 29 augusti. Först till kvarn gäller.
Tid: Lördag 31 augusti, kl 16.00 (Insläpp från 15.30)
Plats: Gustavsbergsteatern, Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg (1 km från mässan)
Anmälan: Swisha 100 SEK/pers till 123 653 66 76 och ange din e-post i meddelandefältet.

Pressinbjudan
Journalister är välkomna i mån av plats. Mejla linda.hammarberg@rutgerson.se så sätter vi upp dig på gästlistan.
Bilder: https://www.rutgerson.se/event-stories-from-the-high-seas/
Trailer: https://www.facebook.com/svdelos/videos/349596399329083/

