
           
          
 
 

• Adi Hasak (NBC:s ‘Shades of Blue’) skriver och producerar NENT Groups senaste 
originalserie som spelas in på hebreiska, arabiska, engelska och tyska  

• ‘Margeaux’ har premiär i Norden exklusivt på Viaplay 

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

 

Nordic Entertainment Group (NENT Group) har inlett ett samarbete med det globala 
innehållsbolaget Kew Media Group för produktion av den internationella dramaserien 
‘Margeaux’. Den välrenommerade Hollywood-showrunnern Adi Hasak (NBC:s ‘Shades of 
Blue’) skriver manus och är producent för den ambitiösa serien som kommer att ha 
premiär i Norden exklusivt på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
 
‘Margeaux’ berättar den tragiska historien om massakern under OS i München 1972 utifrån 
perspektiven hos en israelisk Mossad-psykolog och den palestinska koordinatorn bakom 
attentatet. Serien börjar spelas in i ett flertal länder under hösten 2019 på hebreiska, 
arabiska, engelska och tyska. 
 
Adi Hasak har skapat och varit exekutiv producent för NBC:s framgångsrika polisserie 
‘Shades of Blue’ med Ray Liotta och Jennifer Lopez i huvudrollerna, samt USA Networks 
kritikerhyllade thrillerserie ‘Eyewitness’ där han även var showrunner. Hasak har 
återkommande arbetat med Luc Besson där de tillsammans skrivit och producerat filmerna 
‘3 Days to Kill’ med Kevin Costner i huvudrollen och ‘From Paris with Love’ med John 
Travolta i huvudrollen. 
 
Efter att som ung pojke upplevt ett terrordåd, och senare hamnat i en spiral av våld under 
tiden som israelisk fallskärmsjägare i 80-talets Beirut, tillför Adi Hasak ett personligt 
perspektiv till de ämnen som tas upp i ‘Margeaux’. 
 
JJ Wienkers medverkar som manusförfattare och producent för ‘Margeaux’. Serien 
distribueras globalt av Kew Media Distribution. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, Innehållschef, NENT Group: “Det psykologiska djupet och 
dramatiska omfånget i ‘Margeaux’ visar hur högt vi siktar med våra originalserier på NENT 
Group. Vi har haft premiär av fler än 20 egna serier, varav många har plockats upp av TV- 
och streamingbolag världen runt. Nu kombinerar vi vårt unika berättande med Kew Medias 



           
          
 
 
globala räckvidd och Adi Hasaks kompromisslösa kreativa vision för att skapa en gripande 
serie som inte kommer att lämna någon oberörd.” 
 
Carrie Stein, Kew Media Group EVP of Global Scripted TV Series: “Adi är en unik talang och 
det är särskilt spännande att arbeta med honom på en serie som har så mycket personlig 
betydelse för honom. Vi är väldigt glada över att samarbeta med NENT Group, som precis 
som oss på Kew Media, söker över hela världen efter unika och emotionellt engagerande 
berättelser.” 
 
Adi Hasak: “Ett potpurri av våld och terrorism, genuspolitik, gayrättigheter, frälsning och 
kärlek – ‘Margeaux’ kommer att bjuda på unika perspektiv över vilka vi en gång var och vad 
som gjort oss till de vi är idag. Stödet från NENT Group och Kew Media är otroligt viktigt när 
vi nu gör den här unika, internationella, karaktärsdrivna serien.” 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Bland de som 
redan haft premiär återfinns ‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘Hidden – Förstfödd’; 
‘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 ‘Cryptid’; ‘Kommando’;  
‘Förhöret’; ‘Casper erövrar Norge’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; ‘Sagasagor’; 
‘Den inre cirkeln’; ‘Cold Courage’; ‘Wisting’; och ‘Straight Forward’. 
 
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. 
 
I januari 2019 meddelade NENT Group etableringen av ett samägt produktionsbolag, 
baserat i Storbritannien, med den prisbelönade oberoende studion FilmNation 
Entertainment. Det samägda bolaget kommer att utveckla, producera och finansiera 
manusbaserat innehåll för en internationell publik. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (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 
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mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – 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’). NENT Group förväntas noteras som ett 
separat bolag på Nasdaq Stockholm den 28 mars, 2019, under symbolerna ‘NENT A’ och 
‘NENT B’. 

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 

Om Kew Media Group: 
Kew Media Group is a leading publicly-listed content company that produces and distributes 
multi-genre content worldwide. Companies included in the KEW family are the production 
companies: 4East Media, Architect Films, Awesome Media & Entertainment, Bristow Global 
Media, Collins Avenue Productions, Essential Media Group, Frantic Films, Jigsaw 
Productions, Media Headquarters, Our House Media, Sienna Films, Spirit Digital Media and 
Two Rivers Media; and the distribution companies: KEW MEDIA Distribution and TCB Media 
Rights.  
 
With primary offices in London, Los Angeles, New York, Sydney and Toronto, the Kew Media 
Group companies develop, produce and distribute more than 1,000 hours of content every 
year, as well as distribute a library of more than 13,000 hours, to almost every available 
viewing platform worldwide. Kew aspires to offer great content from all over the world to 
viewers of all ages and tastes. The Company promotes transparency, equality, respect, and 
inclusiveness and plans to grow with the benefit of people from a wide range of 
perspectives and backgrounds. 
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