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Serien i tio avsnitt har exklusiv premiär på Viaplay under 2020
‘Åreakuten’ är producerad av SF Studios
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år

Nästa originalproduktion från Nordic Entertainment Group (NENT Group), Nordens
ledande streamingföretag, är det svenska sjukhusdramat ‘Åreakuten’. Serien som visas i
tio avsnitt är inspelad i vackra Åre, och har exklusiv premiär i hela Norden på NENT
Groups streamingtjänst Viaplay under 2020.
‘Åreakuten’ (engelsk titel: ‘First Responders’) följer utryckningspersonalen och dess dagliga
liv i de vackra men ibland ack så farliga svenska bergen kring Åre – vars höga höjder sätter
tonen för känslomässiga toppar och dalar.
Serien samlar en svensk skådespelarensemble med Göran Gillinger (‘Maria Wern’), Karin
Bengtsson (‘The Modern Project’), Mårten Svedberg (‘Johan Falk’-serien), Nadja Halid
(‘Senses’) och Tiril Wishman Eeg-Henriksen.
‘Åreakuten’ är producerad av Joakim Hansson (NENT Groups ‘Advokaten’) för SF Studios och
regisseras av Lena Koppel (‘Hur många lingon finns det i världen?’) och Richard Jarnhed
(NENT Groups ‘Svartsjön’). Inspelningen av serien pågår för närvarande och kommer att
avslutas under hösten.
Jakob Mejlhede Andersen, Viaplay Chief Content Officer: “Vårt första sjukhusdrama ger en
unik skandinavisk twist på en oerhört populär genre tack vare en fantastisk uppsättning
svenska talanger, spännande personliga berättelser och ett vackert landskap som kommer
att höja pulsen hos tittare runt om i Norden. Streaming är nu mainstream, och som Nordens
ledande streamingföretag fortsätter NENT Group att bredda vårt erbjudande för att nå alla
målgrupper.”
Om NENT Groups originalproduktioner
NENT Group har nu lanserat 48 originalproduktioner och planerar att släppa åtminstone 20
varje år. Bland de som redan haft premiär återfinns ‘Manson’s Bloodline’; ‘Svenska synden’;
‘Straight Forward’; ‘Sagasagor’; ‘Wisting’; ‘Den inre cirkeln’; ‘Den som dräper – Fångad av
mörkret’; ‘Hidden – Förstfödd’; ‘Det som göms i snö’; ‘Four Hands Menu’; ‘Friheten’; ‘Ingen
utan skuld’; ‘Hand i hand’; säsong ett av ‘Rig 45’; ‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong ett
och två 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 ‘Besatt’; ‘Partisan’; ‘Manson’s
Bloodline’; ‘American Runestone’; ‘Home Invasion’; ‘The Professionals’; ‘Fixi i Playland’;
‘Shadowplay’; ‘Box 21’; säsong två av ‘Rig 45’; ‘Ambassadören’; ‘Margeaux’; ‘Cryptid’;
‘Kommando’; ‘Förhöret’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; och ‘Cold Courage’.
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i
allt större utsträckning även en internationell publik. Bland andra har ‘ALEX’ sålts till
mediepartners i Europa, Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu och har
köpts av Hollywoodstudion Lionsgate Television för en nyinspelning i USA; ‘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 RTL i Tyskland
och 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.
I maj 2019 meddelade NENT Group att man investerar i en minoritetsandel i det
amerikanska produktionsbolaget Picturestart tillsammans med ledande industripartners.
Picturestart, med säte i Los Angeles, grundades av den välrenommerade producenten Erik
Feig. Picturestart kommer att skapa, medfinansiera och producera filmer och serier för den
internationella marknaden som vänder sig mot unga vuxna.
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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
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 noterat på Nasdaq
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’).
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