


‘Bachelor’ for første 
gang på dansk
Drømmer du også om at finde den eneste ene? Så tag med på en eventyrlig 
kærlighedsrejse, når TV 2 PLAY har premiere på den danske version af et 
af verdens største kærlighedsprogrammer, ‘Bachelor’, tirsdag 25. maj.

Det har gået sin sejrsgang i hele verden siden 2002 i lande som USA, Sverige 
og England og er en international realitysucces. Nu kommer et af verdens 
største kærlighedsprogrammer for første gang på dansk, når TV 2 PLAY har 
premiere på ‘Bachelor’ tirsdag 25. maj. 

18 danske kvinder, der alle drømmer om at møde den store kærlighed, tager 

afsted på en eventyrlig kærlighedsrejse til det smukke og romantiske græske 
øhav, hvor singlen Casper står klar til at tage imod dem sammen med Petra 
Nagel, der er vært på programmet.

Dates og roseceremoni
I 24 programmer skal de 18 kvinder lære Casper bedre at kende, når de tager 
på eventyrlige dates, mens de hver især forsøger at finde ud af, om Casper 
er den helt store kærlighed for dem. Nogle af kvinderne tager på gruppedate 
med Casper, mens andre tager med ham på singledate. 

Hver uge er der ‘roseceremoni’, hvor Petra Nagel spørger Casper, hvem af 
kvinderne han ønsker at lære bedre at kende og dermed tilbyde en rose. 
Kvinderne tager samtidig stilling til, om de vil modtage rosen fra Casper, for 
tror de stadig på, at Casper er den eneste ene for dem? Under hele forløbet 
bor kvinderne under samme tag i smukke omgivelser, hvor de lærer hinanden 
at kende - på godt og ondt.



NAVN: Alissa 
ALDER: 29 år

NAVN: Freja 
ALDER: 25 år

NAVN: Katrine Ea 
ALDER: 27 år

NAVN: Anna 
ALDER: 33 år

NAVN: Helle 
ALDER: 29 år

NAVN: Kirstine 
ALDER: 30 år

NAVN: Bolette 
ALDER: 25 år

NAVN: Isabella 
ALDER: 23 år

NAVN: Linea 
ALDER: 24 år

BY: København
PROFESSION: Int. handel og markedsføring
Alissa har været single i et år. 

BY: Odense
PROFESSION: Sygeplejerske
Freja har været single i fem år.
 

BY: København
PROFESSION: Ejer af skønhedsklinik
Katrine har været single i tre år.
 

BY: Frederiksberg
PROFESSION: Selvstændig coach & holdinstruktør
Anna har været single i to og et halvt år.
 

BY: København
PROFESSION: Safety compliance specialist 
Helle har aldrig haft en kæreste.

 

BY: København
PROFESSION: Selvstændig
Kirstine har været single i halvandet år.
 

BY: København
PROFESSION: Kunderådgiver
Bolette har været single i halvandet år.
 

BY: København
PROFESSION: Salgskonsulent 
Isabella har været single i et år.

 

BY: København
PROFESSION: HR Support
Linea har aldrig haft en kæreste.

DE 18 KVINDER ER:



NAVN: Louise 
ALDER: 25 år

NAVN: Sidse Marie 
ALDER: 26 år

NAVN: Malene 
ALDER: 29 år

NAVN: Nadja 
ALDER: 26 år

NAVN: Stine 
ALDER: 33 år

NAVN: Mette 
ALDER: 28 år

NAVN: Sandra 
ALDER: 37 år

NAVN: Uyen 
ALDER: 29 år

BY: Åbenrå
PROFESSION: Lærer 
Louise har været single i tre år.
 

BY: Aarhus/København
PROFESSION: Musiker og model
Michaela har været single i fem år.
 

BY: København
PROFESSION: Bioanalytiker
Sidse har været single i halvandet år.

BY: København
PROFESSION: Studerende
Malene har været single i et halvt år.
 

BY: København
PROFESSION: Ejer af skønhedsklinik
Nadjas sidste officielle kæreste var i gymnasiet.
 

BY: Odense
PROFESSION: Sygeplejerske
Stine har være single i halvandet år.

BY: Aarhus
PROFESSION: Frisør
Mette har aldrig haft en kæreste.
 

BY: Aarhus
PROFESSION: Selvstændig
Sandra har været single i seks år.

 

BY: København
PROFESSION: Danser
Uyen har været single i ni måneder. 

NAVN: Michaela 
ALDER: 25 år



Den danske bachelor
Casper Berthelsen er den eftertragtede danske bachelor, som de 18 kvinder 
møder i smukke omgivelser i Grækenland. Casper er 32 år og har været single 
i cirka fem år. Tiden er gået med at dyrke karrieren - han er uddannet officer 
og kaptajn i Flyvevåbnet og arbejder i dag som HR-partner i Forsvarsministeriets 
Personalestyrelse. Derudover har han masteruddannelsen Master of Business 
Administration (MBA) fra Syddansk Universitet og er desuden uddannet som 
Militær Fysisk Træner, certificeret personlig træner og kostvejleder.

Læs mere om Casper her

Læs mere om ‘Bachelor’ på TV 2 PLAY her

Se traileren for ‘Bachelor’ her’

Se ’Bachelor’ på TV 2 PLAY

https://underholdning.tv2.dk/2020-08-15-kaptajn-i-flyvevaabnet-bliver-den-danske-bachelor-er-han-danmarks-mest-eftertragtede
https://omtv2.tv2.dk/nyheder/2020/02/tv-2-play-koeber-global-realitysucces/
https://www.youtube.com/watch?v=I4eKq3y5PXc
https://play.tv2.dk/programmer/reality/serier/bachelor




Om ’Bachelor’
Formatet, der har sin oprindelse i USA under navnet ‘The Bachelor’, blev modtaget med kyshånd af de kærlighedshungrende 

amerikanske seere for første gang i 2002. Siden har 35 lande verden over, blandt andet Australien, England, Ukraine og Frankrig, 
stået for 175 sæsoner og mere end 2.200 timers programmer.

 ‘Bachelor’ på TV 2 PLAY er på i alt 24 afsnit med en varighed på ca. 30 minutter pr. afsnit.

 ‘Bachelor’ er et stripped format og udkommer tre gange om ugen med et nyt afsnit hver tirsdag, onsdag og torsdag i otte uger.

 Sidste afsnit af ‘Bachelor’ er tilgængeligt på TV 2 PLAY torsdag 15. juli. 

Henvendelser vedr. programmet, vært og medvirkende
PR-konsulent Simone Skogen Lassen, sims@tv2.dk, 5156 3282

Henvendelser vedr. tekster og billede
Tekstforfatter Tina Anna Christiansen, tich@tv2.dk, 5156 3384

Du finder tekster og billeder her
Bemærk, det kræver login at downloade stills fra TV 2s pressesite.

https://omtv2.tv2.dk/presse/pressekit/bachelor-2021/

