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Thule står som värd för världspremiären av surfikonen 
Garrett McNamaras nya dokumentärfilm ‘Nazaré 
Calling’ 
 
Thule står den 11 juli som värd för världspremiären av surfikonen Garrett 
McNamaras nya dokumentärfilm ’Nazaré Calling’ på den stora Outdoormässan i 
tyska Fredrichshafen. Dokumentärfilmen kretsar kring förberedelserna och 
genomförandet av Garrett McNamaras världsrekord när han i portugisiska 
Nazaré surfade en våg som mätte tjugofyra meter. Men filmen är också en 
kärleksförklaring till naturen och miljön. 
  
Under år 2011 bestämde sig Garrett McNamara, en av världens främsta surfare, för att hitta och 
surfa världens största våg. Den första november samma år hittade han det han sökte i den lilla 
staden Nazaré i Portugal. En nästan tjugofyra meter hög våg (80 feet) – motsvarande ett 
åttavåningshus.  
 
”Jag känner mig väldigt hedrad och jag känner att vi uppnått allt det vi vill i Portugal och i 
Nazaré”, säger Garrett McNamara. ”Genom den här dokumentärfilmen vill jag dela med mig av 
den otroliga känslan av att uppnå sina mål och att vara ett med naturen.” 
 
När Garrett surfade den enorma vågen satte han också ett nytt Guinness World Record. Det 
rekordet slog han själv tidigare i år när han återvände till Nazaré för att surfa på en ännu högra 
våg som mätte cirka trettio meter (100 feet). Men dokumentärfilmen ger också en inblick i 
förberedelserna och de personliga utmaningar som följer av att leva ett extremt aktivt liv i 
samklang med naturen. 
 
”Garrett är en viktig inspirationskälla för oss alla och vi är väldigt glada över att få premiärvisa 
hans nya film”, säger Peter Kjellberg, SVP Brand and Marketing Thule Group. ”När man ser 
filmen förstår man verkligen hans passion för surfing och vikten av att leva sina drömmar.” 
 
Världspremiären av ‘Nazaré Calling’ kommer att hållas den 11 juli kl 18.30 (Foyer East) vid 
Outdoormässan European Outdoor Fair i tyska Friedrichshafen. Garrett McNamara kommer att 
introducera filmen och finns efter filmen tillgänglig för intervjuer. 
 
Den officiella trailern till filmen finns tillgänglig på www.youtube.com/thule 
 
Thule på Facebook: www.facebook.com/thulebringyourlife 
Thule på YouTube: www.youtube.com/thule  
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För mer information, kontakta: 
Peter Kjellberg 
SVP Brand and Marketing Thule Group 
E-post: peter.kjellberg@thule.com 
Mobil: 0738 06 33 33 
 
eller 
 
Garrett McNamara 
E-post: gmachawaii@gmail.com 
 
För högupplösta bilder och mer information, besök Thule Groups pressrum: 
http://www.thulegroup.com/press 
 

 
Om Thule 
Varumärket Thule etablerades redan 1942. Under mottot Bring your life erbjuder Thule globalt 
ett brett sortiment av premiumprodukter. Thule skapar transportlösningar som möjliggör för 
användarna att ta med sig sin utrustning på ett säkert, enkelt och elegant sätt. Thule erbjuder 
bland annat takräcken, cykelhållare, takboxar, trailers, snökedjor och väskor.  
Thule är det största varumärket inom Thule Group. 
 
Läs mer på www.thule.com 
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