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Descriere foto:

”Ultimul Trib”, noua provocare lansată de Antena 1 va trimite trei grupuri extrem de curajoase și de puternice într-o
aventură într-un tărâm plin de pericole și de neprevăzut: Madagascar! Lor li se alătură, din postura de prezentator, act
Octavian Strunilă.

"Înțeleg prin ce vor trece concurenții și ce o să se întâmple cu ei acolo. Din lei vor deveni pisicuțe, la un moment dat. Știu c
un ritm de ﬁlmare foarte nebun, știu că o să ﬁe greu chiar și pentru mine, în postura de prezentator, dar o să mă consolez cu
că nu sunt în "ring". Show-ul acesta le depăşeşte pe toate, atât în materie de efort ﬁzic, cât şi în ceea ce priveşte susţinerea p
Au de trecut prin multe concurenții, au de depășit multe. În primul rând, trebuie să locuiască într-un mediu total străin. D
noroc și ești pe primul loc, o să locuiești la cinci stele, dar dacă ești pe locul doi, va trebui să te obișnuiești cu locuitorii de ac
satul, iar dacă ești pe locul trei, va trebui să te obișnuiești cu... nimic! Apoi, cred că este foarte greu pentru concurenț
obișnuiască unul cu celălalt, aceasta va ﬁ cea mai puternică barieră psihică de trecut, pentru că este într-adevăr greu să acc
preajma ta niște oameni străini cu niște obiceiuri total străine. Și, nu în ultimul rând, lupta pentru teritoriu, care necesită un
fizic şi psihic permanent", a declarat Octavian Strunilă.

Insula africană, un teritoriu în care spiritele încă sunt prezente în viața de zi cu zi, în care lacurile sau copacii sunt considerate
iar de unele nu te poți apropia, le va ﬁ casă celor trei triburi, formate din oameni de rând, sportivi și, respectiv, vedete. Incon
sau extrem de curajoși, cu toții cred că pot ieși învingători din această eventură exotică ce le va pune la încercare simțu
abilitățile, însă numai unul dintre ei are șansa de a câștiga marele premiu, în valoare de 100.000 de euro.
Concurenți

Tribul sportivilor este format din: Alex Filip, Cornelia Condeescu, ,Lola Crudu, Daniel Chiriță, Ioana Șulea, Mircea Zamﬁr și R
Chiperi. Cei șapte sportivi își vor măsura puterile cu tribul format din vedete și cu cel format din oameni de rând: Mirel M
Silviu Mircescu, Cosmin Pădureanu, Oana Dedeu, Ema Șerban și cuplul format din Gabriela Popa și Silviu Geandra.

"Ultimul Trib" este un show adaptat după celebrul format "Nomads". Trei triburi - unul de vedete, unul de sportivi și unul co
din oameni de rând - vor ﬁ trimise în Madagascar, unde vor ﬁ supuse unei aventuri exotice, care le va pune la încercar
abilitățile sociale, cât și cele ﬁzice. În ciuda personalităților complet diferite ale membrilor, ﬁecare trib va trebui să își dove
puterea de a rezista sub impactul șocului cultural, dar și sub presiunea eforturilor fizice.

În ﬁecare săptămână, aceștia se vor lupta pentru "Teritoriu", iar în timp ce tribul câștigător va ﬁ cazat într-un resort de lux ș
răsfățat zilnic, cel de pe locul doi va locui într-un sat alături de localnici, unde membrilor tribului le vor ﬁ trasate sarcini zil
schimbul cărora vor primi o porție simplă de mâncare și nu neapărat un pat, ci mai degrabă un loc în care să doarmă. Acesta n
însă nici pe departe cea mai grea situație în care se poate găsi un trib: cei care vor ﬁ pe locul trei vor trăi întreaga săptămân
un loc izolat, cu resurse minime. În plus, la ﬁnalul celor șapte zile de încercări grele, membrii triburilor vor ﬁ nevoiți să se l
pentru a rămâne pe insulă.
Eliminări

Săptămână de săptămână triburile își vor măsura puterile în competiții spectaculoase și tensionate atât pentru "Teritoriu",
pentru "Eliminare", pentru ca în ﬁnal doar opt membri să mai rămână în confruntarea pentru miza cea mare: premiul în valo
100.000 de euro. Nimeni nu va ajunge însă la acesta fără a suferi transformări, fără a-și dezvălui adevărata față și f
telespectatorii să afle cine este cu adevărat.

