Spot deze zomer The North Face® op grote
hoogte in Nederland
Kamperen in The North-Face®-tenten aan Rotterdamse
Euromast en op A’DAM Toren
Amsterdam – Kamperen op honderd meter hoogte, onder of op het dek van de Rotterdamse
Euromast. Op 7 juli 2018 tijdens Camp the Night 2018, het grootste microcampingfestival van
Nederland, gaan zestien avonturiers het avontuur aan. Deelnemers zonder hoogtevrees slapen
dan op grote hoogte in drie The North Face®-expeditietenten, die onderaan het dek op honderd
meter hoogte zijn opgehangen. De rest kampeert op het dek van de Euromast zelf in zes
expeditietenten en een vierpersoons Dome-tent-. En dat is niet iets wat je elke dag doet. Maar
het motto van The North Face® is ook niet voor niets: ‘Never Stop Exploring’.

Met die gedachte sponsort The North Face® ook de tenten op de speciale camping op het dak
van de A’DAM Toren. Tijdens de langste nacht op 21 juni 2018 kamperen daar tien durfals op
grote hoogte met uitzicht over Amsterdam en omgeving. Dit is de kick-off van het ROEFweekend met het jaarlijkse Rooftop Festival, Rooftop Symposium en de Rooftop Expedities op
22 en 23 juni 2018. De overnachting is inclusief diner en ontbijt, een yogales in de ochtend en
een akoestisch optreden door een van de talenten van A’DAM Music School.

Negentien dagen kamperen op twaalfhonderd meter
Om de Euromast-kampeerders voor te bereiden op de nacht, is bergbeklimmer Siebe Vanhee
namens The North Face aanwezig. Na negentien dagen klimmen en kamperen op de Torres del
Paine in Chile weet hij als geen ander hoe het is om op grote hoogte in een expeditietent te
slapen. Dit is ook vastgelegd in zijn film Notes From the Wall die de atleet aan de deelnemers
toont. Verder geeft Vanhee een lezing over zijn avonturen en zal de documentaire Valley
Uprising te zien zijn. Na het ontbijt komen de avonturiers weer met beide benen op de grond
door te abseilen van de Euromast.

De Rooftop Camping is georganiseerd door ROEF, Campspace en A’DAM Toren. Camp the
Night 2018 is een initiatief van kampeerstartup Campspace in samenwerking met buitenwinkel
Bever.
De plekken in de tenten op de Euromast en op de Rooftoop Camping zijn helaas al bezet. Maar
andere avonturiers maken wel kans op een spannend nacht in één van de
bergbeklimmerstenten die onderaan het dek van de Euromast hangen. Ga naar
www.campthenight.com/win en kijk hoe je deze bloedstollende ervaring in de wacht sleept.
Over The North Face®
The North Face®, een merk van VF Corporation, werd in 1966 opgericht met als doel het
ondersteunen van avontuurlijke buitensporters in alle weersomstandigheden. Vandaag de dag
zijn we toonaangevend op het gebied van buitensport. We leveren producten die door sporters
getest zijn en die hun nut bewezen hebben tijdens expedities. Producten om de grenzen van het
menselijk potentieel mee te verkennen en uit te dagen. Door middel van
duurzaamheidsprogramma's beschermen we onze speelomgeving en beperken we onze impact
op de planeet. Producten van The North Face® zijn wereldwijd verkrijgbaar bij goede,
gespecialiseerde (buiten)sportwinkels. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Californië, op een
duurzaam gebouwde campus (LEED Platinum-gecertificeerd). Kijk voor meer informatie
op www.thenorthface.nl.
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