Pressmeddelande
Rallyprinsessan Annie Seel inviger SpeedArtDesign 2016
3-4 september 2016 är det dags för evenemanget SpeedArtDesign i Mariestad igen.
Den här gången har vi äran att presentera Annie Seel, Dakarrally-prinsessan, som invigare.
Annie Seel är ett toppnamn inom motorsporten och är en av få kvinnor som tävlat på högsta nivå
internationellt både på två och fyra hjul. Hon har skrivit in sig i svensk motorhistoria som den enda
svenska föraren någonsin, oavsett kön, som kört både motorcykel och bil i Dakarrallyt.
Annie Seel är den första och enda svenska kvinnan som kört Dakarrallyt och hon har dessutom
blivit Dakarmästarinna och världsmästarinna på mc. Dakarrallyt räknas som ett av världens största
sportevenemang tillsammans med bland annat OS, fotbolls VM och Formel 1.
– Vi är hedrade över att Annie Seel tar sig tid att komma till Mariestad och inviga SpeedArtDesign,
säger evenemangsgeneralen Claes Pettersson. Bland gemene man kanske Annie är något av en
doldis, men bland oss som är motorintresserade är hon ett världsnamn av rang, säger Claes
Pettersson.
Fartfyllda föreläsningar
Hon har flera gånger färdats 950 mil genom öknen i nästan 50 graders värme under det sexton
dagar långa Dakarrallyt. Hon är den första kvinnan som tagit sig till 5303 meters höjd på Mount
Everests norra sida på motorcykel. Hon verkar vara villig att köra vad som helst, bara det har en
motor och har också en gedigen erfarenhet av olika motorsportsgrenar. Med den bakgrunden är
det lätt att förstå att hon har en och annan intressant historia i rockärmen. För den som vill höra
mer om hennes spännande och fartfyllda karriär håller Annie Seel föreläsning vid två tillfällen
under evenemanget SpeedArtDesign på lördagen den 3 september.
SpeedArtDesign
Att mixa konst, motorsport och design under ett och samma evenemang är det som gör
SpeedArtDesign unikt. Att det sedan handlar om över 150 medverkande, världsnamn inom både
konst och motorsport, uppvisningar på marken så väl som på vatten och i luften gör det än mer
spännande för de ca 40 000 förväntade besökarna i Sjöstaden Mariestad under helgen 3-4
september.
För mer information vänligen kontakta:
Claes Pettersson, 070-617 48 64, evenemangsgeneral
Madeleine Larsson, 0708-97 91 76, pressansvarig

www.speedartdesign.se
	
  
	
  

