
           
          
 
 

• Komediserien har Casper Christensen (‘Klovn’) i huvudrollen 

• ‘Casper erövrar Norge’ har premiär på Viaplay under hösten 2019 

• NENT Groups fokus på originalproduktioner fortsätter med 20 premiärer varje år 
 

Den välkända danska komikern Casper Christensen har huvudrollen i ‘Casper erövrar 
Norge’ som är nästa originalproduktion från Nordic Entertainment Group (NENT Group). 
Mockumentary-serien (en fiktiv dokumentär) i åtta delar har nordisk premiär under 
hösten 2019 exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
Efter att ha förargat danskarna med för många skandalösa skämt tvingas Casper Christensen 
(‘Klovn’; ‘Danish Dynamite’; ‘Langt fra Las Vegas’) att fly till Norge. I komediserien ‘Casper 
erövrar Norge’ följer vi med på hans alltmer galna äventyr hos den nordliga grannen 
tillsammans med en omfattande uppsättning norska skådespelare, idrottsstjärnor och 
kändisar. 
 
Serien (engelsk titel: ‘Casper Conquers Norway’; dansk titel: ‘Casper erobrer Norge’; norsk 
titel: ‘Unnskyld Norge’) produceras av det Köpenhamnsbaserade produktionsbolaget The 
Bunch. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, EVP och Innehållschef, NENT Group: “Att erövra Norge är bara 
början för Casper. Mockumentary-formatet fungerar väldigt bra för den här spännande 
karaktären som för med sig en kompott av anarki, pinsamheter och skämt som ingen annan 
i Danmark, eller Norge för den delen. ‘Casper erövrar Norge’ är en enormt kreativ serie med 
potential att locka tittare över hela Norden och visar återigen hur vi på NENT Group breddar 
intresset för våra originalproduktioner.” 
 
NENT Group planerar att släppa 20 originalproduktioner varje år. Bland de som redan haft 
premiär återfinns ‘Det som göms i snö’; ‘Four Hands Menu’; ‘Friheten’; ‘Ingen utan skuld’; 
‘Hand i hand’; ‘Rig 45’; ‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong ett av ‘ALEX’; ‘Couple 
Thinkers’; ‘Ockupationen’; ‘Hassel’; ‘Peppy Pals’; ‘Superswede’; ‘Veni Vidi Vici’; säsong ett 
och två av ‘Swedish Dicks’; säsong ett och två av ‘Det stora experimentet’; och säsong ett 
och två av ‘Svartsjön’. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner från NENT Group är ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två 
av ‘ALEX’; ‘Sagasagor’; ‘Den inre cirkeln’; ‘Cold Courage’; ‘Den som dräper’; ‘Hidden – 
Förstfödd’; ‘Wisting’; och ‘Straight Forward’. 
 

https://www.mtg.com/sv/features/mtg-originalserie-four-hands-menu/
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https://www.mtg.com/sv/press-releases/rig-45-ar-mtg-studios-nasta-originalserie/
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https://www.mtg.com/sv/press-releases/mtg-studios-gor-thrillerserien-alex/
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https://www.mtg.com/sv/press-releases/prisbelonta-det-stora-experimentet-klar-for-en-andra-sasong-pa-viaplay/
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/har-ar-alla-skadespelarna-for-andra-sasongen-av-%2527svartsjon%2527-1632995%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-nasta-originalserie-ar-thrillern-%2560heder%2527-1637272%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-group-presenterar-%2560alska-mig%2527-som-ny-originalserie-1636961%23
https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/nent-groups-originalserie-%2560alex%2527-saljs-internationellt%253B-sasong-tva-kommer-2019-1620511%23
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https://www.mtg.com/sv/press-releases/straight-forward-mtg-originalserie/


           
          
 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. ‘ALEX’ har sålts till mediepartners i 
Europa, Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu; ‘Swedish Dicks’ visas på 
Pop TV i USA; ‘Svartsjön’ visas på BBC Four och på AMC Networks videostreamingtjänst 
Shudder; och den kommande serien ‘Heder’ har sålts till VRT i Belgien. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av underhållning. 
Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, TV-kanaler och 
radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för mediebolag över 
hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att möjliggöra de bästa och bredaste 
underhållningsupplevelserna – från direktsänd sport, filmer och serier till musik och 
originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Modern 
Times Group MTG AB (publ.), en ledande internationell digital underhållningskoncern som är 
noterad på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Enligt ett liggande förslag föreslås 
NENT Group att noteras som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm under mars 2019. 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
 
Integritetspolicy: 
NENT Group är en del av MTG; för att läsa vår integritetspolicy, klicka här 
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