Magnar Kvalvik og Petter Veland skal sammen lede La Liga stuntet, som skal vare i 24 timer.
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24 timer med La Liga på Viasport
Søndag 22. mai skal Petter Veland og Magnar Kvalvik holde et 24-timers La
Liga-maraton. Duoen skal sammen med gjester prate om alt som rører seg
rundt spansk fotball, og stuntet sendes direkte på Viasport.no.
Kl. 00.00.00 natt til søndag starter Veland og Kvalvik på det som trolig er en
norsk rekord i sammenhengende sportsprat. Sammen med en rekke gjester
skal de to La Liga-ekspertene prate om absolutt alt som har med spansk
fotball å gjøre i hele 24 timer.
- Da jeg og Petter skulle sette sammen en kjøreplan, og faktisk fikk problemer

med å skvise inn alt vi ønsket å prate om i løpet av de 24 timene, var det
ganske oppløftende mentalt. Det kan hende at gode forberedelser er den
beste form for oppladning, sier Kvalvik.
Bakgrunnen for stuntet er å oppsummere La Liga-sesongen, som Viasat sikret
seg i høst, samt se frem mot den helspanske finalen i UEFA Champions
League som spilles lørdag 28. mai. Finalen sendes på Viasat 4.
La Liga-stuntet kan du se direkte her.
Disse gjester La Liga-stuntet.

Nordic Entertainment Group (NENT Group) er Nordens ledende
underholdningsleverandør. Vi underholder millioner av mennesker hver dag med
våre strømmetjenester, TV-kanaler og radiostasjoner, og våre
produksjonsselskaper skaper nytt og spennende innhold for medieselskaper i hele
verden. Vi gjør livet mer underholdende ved å tilby de beste og mest varierte
opplevelsene – fra direktesendt radio og sport, til filmer, serier, musikk og
egenproduserte programmer. Med hovedkvarter i Stockholm er NENT Group en
del av Modern Times Group MTG AB, et ledende internasjonalt digitalt
underholdningskonsern som er notert på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ og
‘MTGB’). NENT Group er foreslått å bli notert separat på Nasdaq Stockholm.

Kontaktpersoner
Vegard Klubbenes Drogseth
Pressekontakt
Administrerende direktør i Viasat
Viasat
Vegard.Drogseth@nentgroup.com
+47 46415920

Line Vee Hanum
Pressekontakt
Kommunikasjonsdirektør, Nordic Entertainment Group
Nyheter fra Nordic Entertainment Group.
line.vee.hanum@nentgroup.com
+47 92240464
+47 22990033
Lene Forfang Paterson
Pressekontakt
Pressekontakt
Sport på Viasport, TV3 og Viasat 4.
Lene.Paterson@nentgroup.com
+47 48223899

