– Vi har haft det rigtig
godt indbyrdes, og
det er så hyggeligt at
ses igen, siger Neel
Rønholt, 32, om
”Mercur”-holdet.
– Det har helt klart
haft en betydning,
at vi optog i Svendborg og var af sted
sammen. Historien
om ”Mercur” er jo
også en historie om
et fællesskab, der
opstår – og i og med
at det fællesskab også
opstod blandt os som
hold, gik det hele op i
en højere enhed.

Stephania snupper lillebroderen

DET BLI’R I
FAMILIEN

I den nye TV-serie ”Mercur” spiller Stephania
Potalivo og Andreas Jessen kærester. Tidligere
har Andreas’ bror Sebastian været
den smukke brunettes filmkærlighed.
er er ikke noget at sige
til, at Stephania Potalivo
med egne ord blev nostalgisk under optagelserne
af den nye TV2 Charlie-serie
”Mercur”.
Hendes kæreste i serien, Andreas Jessen, minder nemlig til
forveksling om en, som den kønne
skuespiller tidligere har haft en
filmromance med.
– Jeg lavede jo børnefilmen
”Mirakel” i år 2000, hvor jeg
spillede sammen med Andreas’
storebror (Sebastian Jessen, red.).
Der havde vi også en kærligheds-

D
Drama, Elvis og et ungdomsoprør mod den klassiske
musik i Statsradiofonien. Sådan lyder fortællingen
om piratradioen Mercur. Peter Gantzler, 58,
havde selv et anderledes opgør i sin ungdom.
– Jeg gjorde oprør mod min mormor engang.
Hun sagde, at hun ikke ville gå ved siden af mig,
når jeg gik med træsko på gaden. Så sagde jeg
til hende, at hun så kunne lade være med at gå
sammen med mig. Og så beholdt jeg træskoene på.

Nogle af de
medvirkende
i den nye
TV2 Charlieserie, som
har premiere
den 6. marts:
Steen Stig
Lommer, Peter
Gantzler, Ken
Vedsegaard,
Stephania
Potalivo,
Charlotte Fich,
Neel Rønholt,
Rasmus Botoft
og Andreas
Jessen.
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historie. Så det er ret sjovt, siger
Stephania til pressemødet for den
nye serie, hvor hun spiller den jurastuderende Gitte, som danner par
med hovedpersonen Flemming.
– Andreas ligner vildt meget
Sebastian, da han var ung, så jeg
blev meget nostalgisk. Bortset fra,
at jeg i dag er 30 år – dengang var
jeg 12.
– Jeg kan huske ham (Andreas,
red.), fra han var helt lille – han
er jo nogle år yngre end mig.
Så det har været hyggeligt og
sjovt. Verden er lille, siger ”SJIT
Happens”-stjernen.

Det er ikke
første gang,
at vi ser Ken
,
Vedsegaard
44, i en rolle
om teknik
og 60’erne.
Skuespilleren slog
igennem i
”Krøniken”
for 13 år
siden i rollen
som Erik.

RI
Der er nemt
at
Potalivo syne forstå, hvorfor Stephani
a
s,
minder om hi at de to Jessen-brødr
e
na
bror Sebasti nden. Her er det storean.
I ”Mercur” spiller Stephania Potalivo
og Andreas Jessen kærestepar.
– Det har været fedt at prøve at have
en hovedrolle. Det er en kæmpe opgave,
fordi der er en masse scener, der
skal læres hver dag, siger 27-årige
Andreas, som netop var blevet færdig
på skuespillerskolen i Odense, da
arbejdet med ”Mercur” begyndte.

– Jeg har selv lavet
meget radio. Jeg
lavede en lokalradio
som det første ude
på Amager og har
også været i børneradioen i kort tid.
”Rytteriet” startede
jo også som et radioprogram, fortæller
Rasmus Botoft, 45.

– En udfordring
har helt klart væ
ret
at sidde pænt
med samlede be
n.
Jeg ville så gern
e
sidde med bene
ne
over kors, men
det gjorde man
ikke dengang. De
t
skulle jeg hele
tiden minde mig
selv om, forklar
er
Charlotte Fich,
55.
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