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SvenskaFans och FanTV, Stampen Sports
Medias playtjänst för passionerad sport
lanserar ny programserie; ”Euro Talk
Spelarna”.
FanTV besöker under våren fem av våra hetaste utlandsproffs och får en unik
inblick i deras hemmiljö, klubb och arena - allt ur spelarens eget perspektiv.
Vi hör Daniel Larsson berätta om hur hans Valladolid spelat basket på
träningarna då planerna snöat bort, Jiloan Hamad förundras över hur han
kunde bli omkörd i 200 kilometer i timmen på autobahn och Albin Ekdal
resonera kring ifall Zlatan, Andrea Pirlo eller Francesco Totti är de svåraste
spelarna att möta.
I Grekland och Athen kommer vi Marcus Berg in på livet och får höra hans
egen historia om hur man tar sig från längst bak i frysboxen till firad
skyttekung och i Holland hänger vi med den målvakt som Marco van Basten
kallat för Europas bäste under 25 - Kristoffer Nordfeldt.
I Euro Talk - Spelarna kommer vi närmre våra utlandsproffs än i något annat
program vi tidigare gjort och det är relationer till spelarna, porträtt av
människor och fem avsnitt vi är mäkta stolta över. Programserien är ett led i
inriktning av nya produktioner med större fokus på inslag och dokumentärer
än tidigare format från FanTV.
Programmen:
10/4 Daniel Larsson i Valladolid

17/4 Albin Ekdal i Cagliari
24/4 Jiloan Hamad i Hoffenheim
1/5 Marcus Berg i Panathinaikos
8/5 Kristoffer Nordfeldt i Heerenveen
Programledare: Gusten Dahlin & Björn Johnson
Producent: Dobb Production & Gusten Dahlin
Förutom publicering på FanTV.se, SvenskaFans.com och Eurosport.se kommer
programserien visas inom Youplay nätverket, Youtube samt inom Stampen
Local Media.
Programserien presenteras av Svenska Spel och Norrlands Guld Officiella
Supporterbarer.

Ytterligare information:
Mathias Resare, VD Stampen Sports Media, 0730-634387,
mathias.resare@stampen.com

Stampen Sports Media ingår i Stampen Media Partner, ett affärsområde inom
Stampen Media Group.
Stampen Media Group är en av Sveriges största mediekoncerner med
ambitionen att driva utvecklingen i branschen. Inom Stampen finns flertalet
stora mediehus, Nordens största tryckerikoncern V-TAB och Stampen Media
Partner med starka positioner inom digitala medier, kommunikationstjänster
och utomhusreklam. Stampen omsätter drygt 5 miljarder kronor.
www.stampen.com
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