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Hvad får en midaldrende mand på næsten 50 år til at beslutte sig for at ro over Atlanterhavet i en lille båd
sammen med en god ven?

Det svarer tidligere radio- og tv-vært Mads Vangsø, der er kendt fra bl.a. Tæskeholdet og Monkey
Business, på i 235 GRADER SYDVEST. Han deltager i løbet af vinteren 2018 og 2019 i verdens hårdeste ro-
konkurrence, hvor deltagerne ror 4.500 kilometer fra De Kanariske Øer til Caribien. De hurtigste gør det på
29 dage, mens de sidste først kommer i mål efter mere end 60 dage på åbent hav.

235 GRADER SYDVEST er Mads Vangsøs personlige fortælling om at stoppe op i livet som kendt radiovært
og ønske sig noget helt andet. De senere år har han bl.a. åbnet en fitnesskæde og gennemført et af verdens
hårdeste ultraløb gennem ørkenen i Sahara. Det har gjort ham til en populær foredragsholder og inspirator.
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