21 de maig del 2020

“KOSTA (THE PARADISE)”, la sèrie de THE MEDIAPRO
STUDIO amb Fran Perea, s'estrenarà en exclusiva a
Espanya el 25 de juny a ORANGE TV
Les dues companyies han arribat a un acord per a l'adquisició conjunta de
continguts, que inclou aquesta ficció, així com les sèries THE HEAD i
CAMINANTES i les pel·lícules RIFKIN’S FESTIVAL i COMPETENCIA OFICIAL
“KOSTA (The Paradise)”, la sèrie produïda per THE MEDIAPRO STUDIO juntament amb la cadena
pública finlandesa YLE i la productora també finlandesa MRP (Matila Röhr Productions Oy), ha
anunciat la seva data d'estrena a Espanya, en exclusiva a ORANGE TV (la plataforma de televisió
d'Orange), el pròxim 25 de juny.
Aquesta ficció, protagonitzada per l'actor malagueny Fran Perea, forma part d'un acord més ampli
d'adquisició de continguts, signat per ORANGE i THE MEDIAPRO STUDIO. En virtut d'aquest acord,
Orange també ha adquirit els drets d'estrena per a la seva plataforma de televisió dels
llargmetratges RIFKIN’S FESTIVAL (el film de Woody Allen rodat el passat estiu a Sant Sebastià), i
COMPETENCIA OFICIAL (la pel·lícula dels realitzadors argentins Gastón Duprat i Mariano Cohn, que
protagonitzen Penélope Cruz, Antonio Banderas i Oscar Martínez). També formen part d'aquest
acord les sèries THE HEAD (la sèrie internacional dirigida per Jorge Dorado, que té prevista la seva
estrena mundial el 12 de juny), i CAMINANTES (la ficció de terror de Koldo Serra i José A. Pérez
Ledo, rodada amb telèfons intel·ligents d'última generació amb el camí de Sant Jaume com a
escenari, i que arribarà a l'estiu).
Tal com ha indicat Josep Maria Rabés, Director d'Orange TV, “la nostra companyia està
decididament compromesa amb la promoció de la producció de continguts de qualitat a Espanya i
aquesta aliança amb Mediapro ens permet afermar aquest objectiu, així com enriquir cada vegada
més l'oferta per als clients de la nostra plataforma de televisió, una de les quals més ha evolucionat
i innovat en els últims anys al nostre país, tant des d'un punt de vista funcional com de continguts”.
“Com més gran és l'interès pel contingut original de plataformes i operadors, més oportunitats
tenim per a enfortir la producció. ORANGE TV està apostant molt fort per la seva oferta televisiva,
de la qual ens complau formar part amb una important selecció de les nostres produccions més
importants de cinema i de televisió d'aquest any”, ha comentat Laura Fernández Espeso, Directora
Corporativa i de Televisió de THE MEDIAPRO STUDIO.
“Estem orgullosos de ser una garantia de qualitat per a tots nostres partners. Acords com aquest
no solament confirmen la confiança del sector, sinó que aferma el nostre posicionament com a
soci de referència en producció i distribució de continguts a nivell internacional”, ha comentat
Javier Méndez, Director de Contingut Global de THE MEDIAPRO STUDIO.

Un nordic noir ambientat a la Costa del Sol i Finlàndia
“KOSTA (The Paradise)”, un thriller amb esperit nordic noir rodat en escenaris de la Costa del Sol,
com Fuengirola, i en la localitat d’Oulu, a Finlàndia, està dirigit per Marja Pyykkö, responsable de
les sèries policíaques “Hooked” i “Black Widows”, guanyadora del prestigiós guardó Golden Venla.
La ficció compta com a guionista principal amb Matti Laine, autor de novel·les policíaques i de les
sèries “Border Town” i “Bullets”, nominat per “KOSTA (The Paradise)” als premis Nordisk Film & TV
Fond Prize 2020, que distingeixen als millors guionistes dels països nòrdics. També ha participat a
la sèrie Ran Tellem, responsable de Desenvolupament de Contingut Internacional de THE
MEDIAPRO STUDIO.
Per part de THE MEDIAPRO STUDIO són productors executius Laura Fernández Espeso, Javier
Mendez, Ran Tellem i Bernat Elías. Els productors executius de YLE són Jarmo Lampela i Suvi
Mansnerus. Marko Rohr és productor delegat de MRP i Tiina Pesonen productora.
La ficció es va estrenar amb èxit al febrer a YLE, on els vuit episodis han superat els dos milions
d'espectadors, tant en la seva emissió lineal a YLE TV1 com a YLE Arena, el servei sota demanda de
la cadena, un rècord d'audiència a un país de cinc milions d'habitants, on un 40% d'espectadors ha
contactat en algun moment amb la sèrie.
“KOSTA (The Paradise)” gira al voltant d'una sèrie de crims que tenen lloc dins de la major
comunitat de residents finesos fora del seu país, situada al sud d'Espanya. Dos policies, l'agent
Andrés Villanueva (Fran Perea -“Los Serrano”, “Luna, el misterio de Calenda”, “La sonata del
silencio”, “Balada triste de trompeta”), un home afectat per un fort sentiment de pèrdua, amb
forts llaços amb els residents nòrdics, i la inspectora Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen - “Fakta
homma”, “Harjunpää ja heimolaiset”), una de les millors detectives de la policia de la ciutat d’Oulu,
a punt de jubilar-se i amb una complicada situació familiar, seran els encarregats del cas.
Procedents de cultures i mètodes molt diferents, la relació dels policies marca el fil conductor d'una
trama on té especial protagonisme el contrast entre el fred Nord i el càlid Sud d'Europa, accentuats
des del propi treball de la fotografia amb ambients foscos i grisos al país nòrdic i amb el sol i la llum
del Mediterrani, molt present a la sèrie amb imatges rodades a la Costa del Sol.
Completen el repartiment un elenc mixt d'actors tant espanyols com finlandesos. Entre els primers,
destaquen Maria Romero (“El olivo”), Oscar Zafra (“La víctima número 8”, “Todo por el juego”) i
Emilio Palacios (“Servir y proteger”, “La zona”), i per part finlandesa, els intèrprets Risto Tuorila,
Carl-Christian Rundman i Armi Toivanen.
SINOPSIS
Hilkka Mäntymäki (Riitta Havukainen), de 62 anys, és una de les millors detectives de la policia d’Oulu
(Finlàndia). No obstant això, ha deixat momentàniament la seva feina per cuidar del seu marit, afectat de
demència i en un estat que es va deteriorant progressivament. Hilkka rep la visita del seu cap a la comissaria
d’Oulu, qui li posa en antecedents del cas d'una família finlandesa de la qual s’ha perdut el seu rastre a
Fuengirola i li proposa enviar-la allà, fet que suposarà per a Hilkka un cop d'aire fresc. Mentrestant, a
Fuengirola, on la vida és fàcil i no ha passat res excitant en els últims anys, una anciana és trobada morta al
seu llit, on porta varies setmanes. Els agents de la policia local Andrés Villanueva (Fran Perea) i Luisa Salinas
(María Romero) busquen un cotxe que va ser vist prop de la casa. La seva investigació els porta fins a un
pàrquing d'autocaravanes ple de famílies que fugen de l'hivern finlandès. Hilkka arriba també a aquest lloc a

la recerca de la família desapareguda. Localitza la caravana i truca a la porta sense obtenir resposta. Quan
l'obre, descobreix que tota la família ha estat assassinada.

THE MEDIAPRO STUDIO
THE MEDIAPRO STUDIO és la factoria de creació, producció i distribució de contingut del Grup MEDIAPRO. THE
MEDIAPRO STUDIO és responsable de la posada en marxa de projectes globals d'alta qualitat, desenvolupats al costat
de grans talents de reconegut prestigi nacional i internacional com Paolo Sorrentino, Woody Allen, Isabel Coixet, Ran
Tellem, Oliver Stone, Daniel Burman, Fernando León de Aranoa, Iván Escobar, Javier Fesser, Patricio Guzmán, Borja
Cobeaga, Diego San José, Marc Cistaré, Manuel Huerga, Ernesto Daranas, Gastón Duprat, Mariano Cohn, Laura Belloso,
Marc Vigil, Fernando González Molina, Javier Olivares i Ruth García, entre d’altres. THE MEDIAPRO STUDIO compta amb
58 seus repartides en quatre continents, 14 de les quals desenvolupen i produeixen continguts, produccions de sèries,
pel·lícules, programes d'entreteniment, formats de curta durada i documentals. THE MEDIAPRO STUDIO treballa amb
operadors clau de la indústria mundial com HBO, Netflix, Amazon, DirectTV, Fox, Viacom, Yle o Disney i les seves
produccions han aconseguit diversos premis internacionals, entre els quals destaquen 2 Oscar, 2 Globus d'Or, múltiples
premis Goya i dos Daytime Emmy Awards.

ORANGE
España és el segon mercat del Grup Orange, un dels principals operadors de telecomunicacions del món amb 254 milions
de clients a 31 de març del 2020. Amb un projecte de generació de valor basat en la convergència, la innovació i la
qualitat de servei, som el segon operador en el mercat espanyol de les telecomunicacions, amb una facturació de 5.280
milions d'euros i un EBITDA de 1.646 milions d'euros l'any 2019. Orange és també un dels principals inversors estrangers
a Espanya, amb més de 31.000 milions d'euros d'inversió acumulada, incloent-hi adquisicions. A través de les nostres
diferents marques, totes elles de reconegut prestigi -Orange, Jazztel, Amena Simyo i República Móvil-, comptem amb la
confiança de més de 20,1 milions de clients, que gaudeixen dels nostres serveis fixos, mòbils i de televisió.
En la nostra aposta per contribuir a situar a Espanya entre els països líders en xarxes de nova generació i preparar la nova
societat digital, estem duent a terme un ambiciós projecte de desplegament de xarxes de súper banda ampla fixes i
mòbils, amb l'objectiu d'arribar amb cobertura de fibra òptica a 18 milions de llars en els pròxims anys –actualment
arriba ja a 15 milions de llars-, completar el nostre desplegament 4G -que ja supera el 97% de cobertura sobre la població
a Espanya- i assentar les bases per a la futura tecnologia 5G. Així mateix, des d'Orange treballem per adquirir un paper
rellevant en nous negocis com ara Intel·ligència Artificial, Big Data, seguretat, teleassistència, assegurances o banca
mòbil. Més informació a www.orange.es
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