
Countrystjärnan Blake Shelton är programledare för Nickelodeons
Kids’ Choice Awards 2016
Den 12 mars är det dags för världens största slimefest, Kids’ Choice Awards. I år är countrystjärnan Blake Shelton värd för TV-
showen som hyllar barns favoriter inom film, TV och musik.

Nickelodeon kan idag avslöja att Blake Shelton, countrystjärna och programledare för det amerikanska underhållningsprogrammet The Voice,
är värd för årets största event för barn, Nickelodeons Kids’ Choice Awards. Den 12 mars får Shelton besök av Hollywoods största stjärnor i en
tv-sändning där barn och slime regerar. Barn över hela världen får rösta på sina favoriter inom kategorier såsom artister, skådespelare,
böcker, serier och filmer. Under galan prisas vinnarna med det åtråvärda Nickelodeon-flygskeppet och blir dessutom dränkta i
slime. Nickelodeon kommer även att presentera en svensk programledare som kommer att direktrapportera från galan och från röda mattan. 

I år utlovar Blake Shelton ”superstora” överraskningar:

-          Jag har stått på många scener i min karrär, men jag har aldrig blivit lovad så mycket galenskaper, spänning och stora mängder slime
som på Nickelodeons Kid’s Choice Awards scen. Detta är utan tvekan den största festen för barn. Jag är mer än redo, snart kör vi
Nickelodeon! säger Blake Shelton.

Showen kan ses av barn över hela världen på Nickelodeons kanaler i över 180 länder och områden.

För mer information om Blake Shelton, vänligen se http://www.blakeshelton.com/bio
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Om Kids’ Choice Awards:
Nickelodeons Kids’ Choice Awards sponsras av Heely och den kommande storfilmen Kung Fu Panda 3. Nickelodeons Kids’ Choice
Awards produceras av Nickelodeon Productions.  Elizabeth Kelly, Michael Dempsey, Shelly Sumpter Gillyard och Jay Schmalholz är exekutiva



Awards produceras av Nickelodeon Productions.  Elizabeth Kelly, Michael Dempsey, Shelly Sumpter Gillyard och Jay Schmalholz är exekutiva
producenter. 

Om Nickelodeon: 
Nickelodeon är världens största nätverk av underhållning för barn. Kanalen sänds från och med den 1 oktober 17 timmar dagligen mellan
05.00-22.00. Nickelodeon erbjuder ett varierat programutbud med tecknade serier, drama, komedier samt program för förskolebarn i Nick Jr-
blocket. Några programexempel är SvampBob Fyrkant, Teenage Mutant Ninja Turtles, Sam & Cat och Dora Utforskaren. Programutbudet
sänds på svenska och kanalen distribueras av Boxer, Bredbandbolaget, Canal Digital, Com Hem, Sappa, Telia och Viasat.


