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Tro, hopp och hä star – premiär den 26 december
Realityserien ”Tro, hopp & hästar” kom till som en idé för att
belysa hästens välgörande krafter och hur relationen med
hästar påverkar oss människor på ett positivt sätt.
Serien är producerad inom ramen för Gilla Häst, en satsning som Hästnäringens
Nationella Stiftelse står bakom och som handlar om att stärka hästens roll i
samhället. Vi vill få fler människor att upptäcka de välgörande hästkrafterna och få
fler att inse att hästar gör skillnad. Även de människor som står långt från stallen.
Tro, hopp & hästar kommer till att börja med visas i sex avsnitt på Youtube och på
Gilla Hästs sociala kanaler och i varje avsnitt får vi följa fyra unga personer med
hästar som livsstil och passion. Det är travtränaren och uppfödaren Simon Wall,
hästskötaren och kusken Matilda Persson, uppfödaren och travkusken Rebecca
Dahlén och galopptränaren Julian McLaren. Rustade med varsin 360-kamera får vi
en exklusiv inblick i deras vardag, följa dem i med- och motgång och ta del av på
vilket sätt hästarna har gjort och gör skillnad i deras liv.
– Förutom att det känns spännande att föra in 360-kameratekniken i reality-tvvärlden, så är de här fyra fantastiska människorna bästa tänkbara
ambassadörer för det som Gilla Häst handlar om – välgörande hästkrafter,
säger Jessica Ortiz Bergström som är producent för serien.
Vi som gillar häst, vet redan att vi människor mår bra av att umgås med hästar, men
vi behöver nå ut med det till fler. Och det önskar vi att ”Tro, hopp & hästar” kan bidra
till.

Mer om deltagarna:
Rebecca Dahlén, 30 år, Julmyra
Lovande travkusk och uppfödare. Bor i Julmyra med sambo, proffstränaren Dennis
Palmqvist. Rebeccas själv hävdar att hon aldrig varit där hon är idag om det inte hade
varit för hästarna.
– Kan min historia göra att en enda människa väljer hästarna i stället för droger,
alkohol eller någon annan väg som inte är bra, då är det värt det, säger Rebecca.
Simon Wall, 22 år, Bollnäs
Ung kille från Bollnäs som föder upp travhästar och har en framgångsrik tävlingshäst
i Silver Jossan. Simon har jobbat sig upp inom travsporten med enkla
medel och drömmer om att bli en erkänd uppfödare.
Julian McLaren, 31 år, Upplands Bro
Galopptränare som även arbetar som programledare i travsändningarna. Julian
har många tuffa år bakom sig. Hans tidigare sambo led av psykisk ohälsa,
och när hans pappa gick bort – fick Julian kliva fram och ta över pappans
tränarrörelse.
Matilda Persson, 23 år, Fågelmara
I travet är Matilda en välkänd profil. Som enda kusk i Sverige som är rullstolsburen,
sticker hon ut och inspirerar. Matilda jobbar till vardags som hästskötare hos
proffstränaren Fredrik Persson.
Se trailer för Tro, hopp & hästar på Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=vy0b1JoQ6ZI
Sändningsdatum för avsnitten:
Avsnitt 1 26/12
Avsnitt 2 28/12
Avsnitt 3 30/12
Avsnitt 4 1/1–2020
Avsnitt 5 3/1–2020
Avsnitt 6 5/1–2020
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