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Produktionsfakta Mästarnas mästare 2011
Meter Film och televison producerar Mästarnas mästare för SVT.
Mästarnas mästare är en så kallad ”back to back production” och
samproducerades med serien ”Mesternes mester” för NRK.
Antal inspelningsdagar: 25 stycken
Antal medarbetare som arbetade med Mästarnas mästare på
Cypern: Ca 50 stycken för Sverige.
Antal kameror: 22 stycken
Antal meter kabel: 700 meter Video multi, 2150 meter ljudkabel, 700
meter elkabel
Antal inspelade timmar: Ca 900 timmar
Antal tävlingar: 30 st
Programmet är ett belgiskt format med originaltiteln ”Eternal glory”
Producent: Pär Hedmark
Projektledare, SVT: Susanna Jacobsson
Ansvarig utgivare: Mathias Engstrand
Stillbildsfoto: Mårten Levin
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George
Scott
Boxning

Hanna
Ljungberg
Fotboll

Anders
Limpar
Fotboll

Pekka
Lindmark

Marie-Helene
Östlund
Längdskidor

Marianne
Berglund
Cykel

Kenny
Bräck
Motorsport

Evy
Palm
Löpning

Robert
Prytz
Fotboll

Ishockey

Nu börjar kampen om mästartiteln
Nu är det äntligen dags för premiären av den tredje säsongen av Kristallen-belönade Mästarnas mästare. Under
tio söndagskvällar får vi följa elva av våra mest framgångsrika idrottsstjärnor tävla mot varandra i extremt krävande
och tuffa grenar. Styrka, kondition och intelligens sätts
på prov när deltagarna gör upp om titeln i nära 40-gradig
hetta på västra Cypern. Går George Scott på knock? Är
Stenmarks vinnarskalle intakt? Kan 68-åriga Evy Palm överraska?

I första programmet får vi följa med när deltagarna anländer till huset som kommer att bli deras gemensamma
hem. I programseriens tre första tävlingar ställs deltagarna
direkt för mycket hårda utmaningar i temat fysik. Utanför
tävlingarna får vi följa med när deltagarna delar med sig av
sina erfarenheter som professionella idrottare. Vänskaper
och nära band knyts, karriärens höjdpunkter och motgångar delas.

Programledaren Micke Leijnegard är mycket nöjd med
årets serie.
– Det är fantastiskt att se några av våra största idrottsstjärnor ta sig an extrema utmaningar samtidigt som
de upplever några av sina livs roligaste veckor. Att se en
idrottare som är störst genom alla tider i sin sport, Ingemar
Stenmark, ge allt för att vinna är förstås väldigt speciellt,
säger Micke Leijnegard.
Porgramserien började sändas 2009. Tidigare vinnare är
skidåkaren Per Elofsson och boxaren Armand Kranjc.

Årets deltagare är: Hanna Ljungberg, Marie-Helene ”Billan”
Östlund, Marianne Berglund, Evy Palm, Maria Brandin,
Ingemar Stenmark, George Scott, Anders Limpar, Kenny
Bräck, Pekka Lindmark och Robert Prytz.
Förra säsongen av Mästarnas mästare som sändes våren
2010 blev en tittarsuccé. Programmet hade som mest 1 890
000 tittare och vann kristallen för årets dokusåpa. Årets
säsong spelades in under september 2010 på Cypern.
Mästarnas Mästare startar söndag 27 mars kl 20.00 (1:10)
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Bengt strömbro & Göran danasten presenterar

Michael Kitchen är tillbaka som den lågmälde detektiven
Christopher Foyle i fyra nya avsnitt av den prisbelönta engelska
dramaserie Foyle’s War som nu utspelar sig 1941. Spioneri,
sabotage, kraschade tyska stridsplan och en odetonerad bomb
är några av de ingredienser som ingår i kommissarie Foyles
utredningar i tredje säsongen av serien.

Foyle’s War har skapats av den hyllade manusförfattaren
Anthony Horowitz som även skrivit manus till ”Morden i
Midsomer”, ”Poirot” och ”Med mördarens ögon”. Tredje säsongen gästas av en rad välrenommerade skådespelare som
Samuel West, Bill Paterson, Stella Gonet, Peter Capaldi
och Corin Redgrave.

Foyle´s
War

GäsTer:

Ulf kvensler skapare av sVT-serien Molanders
ragnhild Thorbech sVP of acquisitions, HBo Nordic.
Christina kennedy TV-skribent, weird science.

fredag 18/1 kl 17.00-19.00 Pet sounds Bar, skånegatan 80

Foyle´s War

Kriget rasar fortfarande i Europa. Foyle har börjat längta bort
från Hastings. Men när MI5-chefens son hittas död dras han
istället in i en utredning som för honom rakt in i den hemliga
spionorganisationen Special Operations Executives (SOE) högkvarter. Spänningen fortsätter i andra avsnittet där Foyles son
Andrew dras in i intrigerna kring upprepade sabotage som äger
rum på ett sjukhus. I tredje avsnittet förbryllas Foyle och hans
kollega Milne av sambanden mellan en mördad bonde och ett
kraschat tyskt stridsplan. I säsongens fjärde och sista avsnitt
leder en odetonerad bomb på ett skeppsvarv både till ett oanat
avslöjande och till mord i ett invecklat nät av girighet, politik
och kärlek.

TV Heads
afTer work

LIVe!

I huvudrollerna: Michael Kitchen, Honeysuckle Weeks,
Anthony Howell och Julian Ovenden med flera.
SVT1 måndag 9 juli kl 21.00: Foyle’s War

SVERIGES TELEVISION PRESENTERAR

För mer information kontakta:
Presstjänsten
SVT Kommunikation
105 10 Stockholm
08-784 86 01

LIVRÄDDARNA
SVERIGES TELEVISION PRESENTERAR EN PRODUKTION AV LIVING CONTENT PRODUCENT FREDRIK UNDEVIK
JAN RUS, TOBIAS EKSTRAND OCH LINUS PERÄ BERÄTTARE THOMAS LUNDKVIST MUSIK STEFAN EKSTRÖM KLIPPNING JAN RUS OCH
MATTIAS ASKERGREN KLIPPASSISTENT MARCUS SÖDERLIND SPECIALKAMERA C-CAM EKONOMI JAN SJÖBERG PROJEKTLEDARE OTTO FAGERSTEDT
STILLBILDER
CARL-JOHAN SÖDER
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PRESSEX.

Paradox Interactive’s GDC 2010 Chill-Out Lounge
Re-charge your batteries post-show – pre-party at our Chill-Out Lounge.
All the drinks, snacks and games you can handle
Where: 181 O’Farrell Street, Suite # 315 (2 blocks from show)
When: 5 pm – 8 pm Tue, Wed & Thur
RSVP to party@paradoxplaza.com
Try out: Lead & Gold, M&B Warband, Lionheart: Kings’ Crusade and Magicka
www.paradoxplaza.com
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sVT:s tv-podcast
spelar in live på lokal!
ställ dina frågor till
i
panelen och snacka tv
baren med vänner och
kollegor.

