
 

 

 
 

SENZACIONALNA VEST: MARTIN STREL NA SUNDANCE 2009 
Film Big River Man uvrščen v tekmovalni program 

 
Spoštovani! 
 
Napočil je čas, ko uradno napovedujemo veliko premiero celovečernega dokumentarnega 
filma Big River Man. Zgodba, ki je brez primere in nosi močno sporočilo, da nemogoče 
lahko postane mogoče. Martin Strel je človek, ki že vrsto let premika meje človeških 
zmogljivosti in na svoj način svet opozarja na pomembna ekološka vprašanja. Preplaval je 
mnogo svetovnih veletokov in zadnji od teh je bila reka velikanka, južno-ameriška 
Amazonka. Celoten zgodovinski dogodek s pripravami v Sloveniji so posneli ameriški 
filmski ustvarjalci in danes skupaj najavljamo eno največjih slovensko-ameriških filmskih 
premier. 
 
Zgodilo se bo 16.januarja, 2009 v Park Cityju na prestižnem filmskem festivalu Sundance. 
Film Big River Man, ki je bil izbran v tekmovalni izbor za najboljši tuj film (World Cinema 
Documentary Competition) in se bo med 16 filmi potegoval za nagrade, uradno začenja 
svojo svetovno pot.  
 
O festivalu Sundance 
 
Filmski festival Sundance je eden največjih mednarodnih festivalov neodvisnega filma na 
svetu in se odvija letno v Park Cityju in Salt Lake Cityju v zvezni državi Utah v ZDA. 
Direktor festivala je znani igralec Robert Redford. Vsako leto festival sprejme na izbor 
približno 8.500 filmov in predstavlja veliko odskočno desko za prodor na komercialni trg. 
 
Izšla nova knjiga: Mož, ki je premagal Amazonko 
 
Maratonski plavalec Martin Strel je 8. aprila 2007 končal podvig, ki se je številnim zdel 
nemogoč – v 66 dneh je preplaval 5268 kilometrov Amazonke, najnevarnejše reke na svetu, v 
kateri mrgoli krokodilov, piraj in anakond. Knjiga Mož, ki je premagal Amazonko priča o 
naporih, izčrpanosti in boleznih, ki jih je skusil, ter pogumu in odločnosti, ki ju je potreboval, 
da je z reko velikanko plaval vse od perujskih Andov do obale Atlantskega oceana v Braziliji.  
Založba: Učila International | www.ucila.si  
 
Informacije: 031 648 750 (Borut Strel), www.martinstrel.com, www.amazonswim.com  


