	
  

København, d. 14. maj 2014

STUDIOCANAL, Søren Sveistrup, Adam Price og Meta Louise Foldager går
sammen og skaber SAM Productions ApS, et nyt produktionsselskab

Det er med stor fornøjelse og en god portion arbejdsiver, at vi hermed kan erklære,
at vi - Søren Sveistrup, Adam Price og Meta Louise Foldager - forener vores kræfter
og - i tæt samarbejde med STUDIO CANAL - danner SAM Productions ApS.
SAM, som selskabet hedder i daglig tale, er funderet på ambitionen om at række ud
efter og samle de stærkeste skandinaviske kreative talenter og med dét afsæt
udvikle og producere TV-serier til det internationale marked.
STUDIOCANAL indtræder i selskabet som medejer og vil varetage funktionen som
selskabets distributør. Meta Louise Foldager indtræder ligeledes som medejer og vil i
selskabet fungere som CEO og executive producer. Også Søren Sveistrup og Adam
Price indtræder som medejere og executive producers. Begge vil de derudover
fungere som skabere af og hovedforfattere bag egne TV-serier.
________

STUDIOCANAL er Europas førende selskab indenfor co-produktion, indkøb,
distribution og salg af internationale film og TV-serier og opererer i Frankrig,
Storbritannien, Tyskland, Australien og New Zealand. Med SAM træder
STUDIOCANAL nu også for alvor ind på det skandinaviske marked.
’SAM møder STUDIOCANALs ambition om at udvikle TV-serier og at styrke vores
relationer til det skandinaviske talent. Det er os en stor fornøjelse, at vi nu
samarbejder med Søren, Adam og Meta - og forhåbentlig mange andre talenter.
SAM kan blive en storslået, kreativ platform med udgangspunkt i disse vidt
forskellige medejere - og vi har store ambitioner,” siger Olivier Courson, Chairman og
CEO, STUDIOCANAL.
Søren Sveistrup har som skaber af ’Forbrydelsen’ nydt stor international succes. I
SAM indtræder Sveistrup som medejer og udover at skabe sine egne TV-serier, vil
han fungere som executive producer på andre projekter. Om SAM siger Søren
Sveistrup:
’Jeg glæder mig til at komme i gang. Vi har med SAM fået en enestående kreativ og
ambitiøs platform, som jeg forventer mig meget af. Jeg håber, at vi til tiltrække en
masse talent og fortælleglæde, og at vi vil skabe de bedst tænkelige rammer for
serieskabere i Norden. Skandinavien har sin helt egen tradition for historiefortælling,
og SAM skal tage traditionen op, men vi skal også knække konventionerne og hele
tiden skabe nye ting, der udfordrer os selv og publikum’.

	
  

	
  

Adam Price har som skaber af ’Borgen’ ligeledes nydt stor international succes.
Ligesom Søren Sveistrup indtræder Adam Price i SAM som medejer og vil - udover
at skabe sine egne TV-serier - også fungere som executive producer på andre
projekter. Price vil derudover fortsætte sit virke som TV-vært, som kogebogsforfatter
og som ejer af to restauranter i København. Om de spændende udfordringer, der
venter, siger Adam Price:
’Tv-serien er inde i en gylden periode, og det er fantastisk at opleve, at også nordiske
serier - ikke mindst de danske - nyder stor succes i mange lande udenfor Norden.
’Forbrydelsen’ og ’Borgen’ har begge været en del af denne udvikling, og det virker
for os som et naturligt skridt at gå sammen i dette nye forfatter-baserede selskab
funderet på ambitionen om skabe nye fortællinger til et stort publikum både
herhjemme og i udlandet. Der er blevet lagt mærke til de nordiske historier indenfor
mange forskellige genrer ude i verden. Dén position skal vi både bevare og investere
i; Med SAM satser vi på at samarbejde med nogle af de stærkeste kræfter i Norden.
Vi vil skabe de bedste betingelser og et unikt kreativt miljø, så vi hele tiden kan blive
bedre til at fortælle relevante og stærke historier’.
Meta Louise Foldager har tidligere arbejdet som producer for blandt andre Lars von
Trier (’Antichrist’, ’Melancholia’) og Nikolaj Arcel (’En kongelig Affære’) og har
produceret mere end 30 TV-serier, kort- og spillefilm. I 2010 startede hun sit eget
produktionsselskab, Meta Film, hvor hun i dag og også fremover vil fungere som
CEO, producer og executive producer. Meta Louise Foldager forklarer:
’I Skandinavien har vi en stor pulje af ekstremt dygtige forfatter- og instruktørtalenter,
der har fortalt storslåede historier både på det store lærred og i TV. Historier, som
med stor succes er blevet distribueret til hele verden. For at både udnytte og pleje
denne heldige situation må vi finansiere, samarbejde og distribuere internationalt.
SAM har ambitionen, strukturen og en gruppe af ejere, som - efter min mening udgør en solid platform for dét arbejde.
________

SAM Productions ApS har til huse i Lille Strandstræde 20c, 3., 1254 København K.
For yderligere information bedes De kontakte:
Emilie Lebech Kaae på tlf. 2233 3875 eller emilie@samproductions.dk

	
  
	
  

	
  

