
 
 
Pressmeddelande 2 februari  2011  
 

Fantasifull, slående animerad komediserie "På kroken" 
har premiär fredag 18 februari på Disney Channel 

 
- Svenska röster av Nassim Al Fakir, Richard Wrede och Anneli Heed - 

 
”På kroken” är en fantasifull, slående animerad komediserie som handlar om tre 
bästa kompisar, Milo, Bea och Oscar (som alla råkar vara fiskar) som bor i ett 
gigantiskt akvarium. Här försöker de ta sig igenom de stormiga åren i högstadiet. 
Serien har premiär fredag 18 februari kl 16:55 på Disney Channel. 
 
Serien är skapad av barnboksillustratören och författaren Noah Z. Jones (”Not 
Norman" och "The Monster in the Backpack"). Visuellt använder serien en 
innovativ blandning av digital animering med fotokollage.  
 
I rollen som Milo hör vi Nassim Al Fakir. Milo är en optimistisk kille som villkorslöst gillar sina vänner. Richard 
Wrede gör rösten till Oscar (bror till Milo), och Oscar är en riktig stugsittare som älskar science fiction och 
som är hemligt kär i Bea. Anneli Heed gör rösten till Bea, som är en dramatisk guldfisk som drömmer om att 
bli världens största skådespelerska.   
 
I ”På kroken”, från Disney Television Animation, får vi följa Milo, Oscar och Bea, tre bästa kompisar som bor i 
ett gigantiskt akvarium. Här försöker de ta sig igenom de stormiga åren i högstadiet. Tillsammans är de med 
om livets vanliga utmaningar och triumfer, som vänskap, dejtande och idrottande. Dessutom upplever de 
mindre vardagliga händelser, som anfall av gigantiska humrar och med hjälp av speciella landdräkter åker de 
på utflykter till hamsterburarna. 

Programtablån för premiärkvällen för “På kroken” ser ut enligt följande:  

Fredag 18 februari 

 16:30 nya avsnitt av “Phineas  och Ferb”  

 16:55 premiär av "På kroken"  

 17:20 nya avsnitt av “Fairly Odd Parents” 
 
"På krokens” hemsida www.disney.se/pa-kroken kan tittarna dyka ner i och bekanta sig med karaktärerna, 
Milo, Bea och Oscar, i det  "interaktiva akvariet” och spela olika "På kroken"- spel.  

 
I några episoder får vi se; Milos ryktbara försök att komma med i skolans fotbollslag, Beas kamp mot klockan 
när hon ska få redaktören för skolans årsbok att inte publicera ett dåligt skolfoto, bästisarna på skolutflykt till 
”hamsterskogen”, Oscar som beslutar sig för att bli en ”goth”-fisk och Bea som vill bli behandlad som vuxen – 
men snart inser baksidan på vuxenmyntet. 
 
För mer information och klipp från serien, vänligen kontakta:   
Elisabeth Elhazza 
PR manager, Disney Channel  
The Walt Disney Company Nordic 
Tel:  08 555 445 83, Email: elisabeth.elhazza@disney.com 

http://www.disney.se/pa-kroken

