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 NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL SÄNDER MINISERIEN KILLING JESUS 

MED KELSEY GRAMMER OCH STEPHEN MOYER I HUVUDROLLERNA 
 

Killing Jesus är en miniserie i två delar om Jesus liv och de politiska konspirationer som ledde 

till hans brutala död. Miniserien är baserad på den bästsäljande boken av Bill O'Reilly och 

Martin Dugard samt producerad av Scott Free Productions. Den första delen visas i Sverige på 

National Geographic Channel den 5 april 20.30 och den andra delen visas den 6 april 20.30.  

 

Nästan hela världen känner till berättelsen och över 2,2 miljarder människor runt om i världen lever 

efter Jesus lärdomar och principer. I huvudrollerna ser vi Kelsey Grammer (”Partners”, ”Frasier”) som 

kung Herodes, den hänsynslösa romerska kungen av Judeen, och Stephen Moyer (”True Blood”) som 

Pontius Pilatus, den romerska prokuratorn som beordrade Jesu korsfästelse.  Killing Jesus är det tredje 

samarbetet mellan National Geographic Channel, Scott Free och Bill O'Reilly, och efterföljer de 

Emmy-nominerade Killing Kennedy och Killing Lincoln. 

 

Killing Jesus börjar vid Jesu födelse då kung Herodes styr Judeen men känner oro för potentiella hot 

mot sin makt. Vi förflyttar oss 26 år framåt i tiden och får följa Jesus när han börjar utforma och sprida 

sitt budskap, och samla en följarskara av fromma troende. Samtidigt är de nya politiska aktörerna 

oroliga över Jesus växande inflytande, medan ledarna i det judiska templet ifrågasätter hans lärdomar 

och metoder. Genom maskopi, konspiration och inflytande grips Jesus så småningom och blir korsfäst. 

Han begravs i en obevakad grav och när sörjande människor kommer tillbaka flera dagar senare för att 

smörja hans kropp så saknas den. Till denna dag har Jesus från Nasarets kropp inte hittats.  

För mer information, bilder och video om Killing Jesus, vänligen besök: http://natgeotv.com/se/killing-jesus, 

Facebook: facebook.com/NGCSverige eller Twitter: @NatGeoTVSverige 

För intervjuförfrågningar, pressmaterial och pressbilder, vänligen kontakta: 
Stephanie G. Bonn, Zap PR 

Telephone: +46 (0)8 661 11 75 

Mobile: +46 (0)70 77 56 110 

E-mail: stephanie@zap-pr.com 
  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Helena Lantz, Head of Marketing & PR, FOX International Channels 

Telephone: +46 (0)70 49 09 967 

E-mail: helena.lantz@fox.com 

Om National Geographic Channels International 

National Geographic Channels International (NGCI) inspirerar tittare med sina smarta och innovativa program 

som ifrågasätter vad vi vet, hur vi ser på världen och vad som driver oss framåt. Företaget ägs av National 

Geographic Ventures och FOX Entertainment Group, och bidrar till National Geographic Societys engagemang 

för utforskning, bevarande och utbildning genom sina sex kanaler: National Geographic Channel, National 

Geographic Channel HD, Nat Geo Wild, Nat Geo Wild HD, Nat Geo People och Nat Geo Mundo. Globalt sett 

är National Geographic Channel (inklusive NGC U.S. som är ett joint venture mellan NGV och Fox Cable 

Networks Group) tillgänglig för mer än 440 miljoner hushåll i 171 länder och på 45 olika språk. 

http://natgeotv.com/se 
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Om Scott Free Productions 

Scott Free Productions är ett film- och tv-produktionsbolag som bildades 1995 av regissörerna och bröderna 

Ridley och Tony Scotts. Det hyllade produktionsbolaget producerar ”The Good Wife” för CBS, som är inne på 

sin sjätte säsong. Serien är Emmy- och Golden Globe-nominerad, och har hyllats av Peabody. Tidigare i år 

producerade Scott Free ”Klondike”, som är Discoverys första miniserie, och den Emmy-nominerade Killing 

Kennedy för National Geographic Channel. Med kontor i Los Angeles och London jobbar Scott Free i nära 

samarbete med RSA Films – ett av världens största och mest framgångsrika kommersiella produktionsbolag. 

http://www.rsafilms.com 

 

Om FOX Sverige  

FOX är FOX International Channels (FIC) internationella flaggskeppskanal inom underhållning. FOX 

lanserades 1993 och är i dag synonymt med banbrytande Hollywood underhållning. FOX erbjuder svenska 

abonnenter högkvalitativ TV-underhållning och världspremiärer, Först på FOX. FOX kommer sända ett flertal 

succéserier såsom ”The Odd Couple”, ”Madam Secretary”, ”Scorpion” och “Wayward Pines”. Detta 

kompletteras med ett urval av filmer och realityserier såsom den brittiska produktionen ”Snow, Sex and 

Suspicious Parents”. FOX finns tillgängligt via ComHems kabelnät, Canal Digital DTH, Boxers DTT-nät och 

Telias IPTV-nät. FOX International Channels Nordic är en del av 21st Century FOX internationella 

multimediaföretag och har sitt nordiska huvudkontor i Oslo, samt kontor i Stockholm, Köpenhamn och 

Helsingfors. Bolaget driver TV-kanalerna National Geographic Channel SD och HD, Nat Geo Wild SD och HD, 

den lärorika barnkanalen Baby TV, samt underhållningskanalen FOX i Sverige, Norge och Finland. Företaget 

har i dag 80 anställda i Norden som arbetar för att bygga FOX till en av de ledande leverantörerna av 

underhållning i Norden. http://www.foxtv.se 

 

Om FOX International Channels  
FOX distribueras till 59,5 miljoner abonnenter och 216 miljoner hushåll i 125 länder världen över. På global 

nivå utvecklar, producerar och distribuerar FIC fler än 300 hel- eller majoritetsägda TV-kanaler inom 

underhållning, sport, lifestyle, fakta och film på 44 språk i Latinamerika, Europa, Asien och Afrika. Dessa 

nätverk, deras mobila tjänster och icke-linjära on-demand-komplement når sammanlagt över 1,6 miljarder 

hushåll i världen. http://foxinternationalchannels.com 
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