
Tweens tar sig till toppen av gamingvärlden i Nickelodeons nya
serie Game Shakers
Nu kommer Nickelodeons nya storsatsning Game Shakers till Sverige. Serien som hyllar alla tjejer som kodar och programmerar
och uppmanar till entreprenörskap. I Game Shakers använder mellanstadieelever sin talang, kunskap och uppfinningsrikedom
till att skapa ett spelimperium. Alla spel i serien finns också tillgängliga för nedladdning, IRL. 

Unga tjejer som kodar, programmerar och bygger ett framgångsrikt företag. Att vara en spelfantast är coolt. Det är de centrala budskapen i
Nickelodeons nya serie som har premiär den 7 januari.
Game Shakers handlar om de två mellanstadieeleverna, Babe och Kenzie, som lyckas bygga världens mest populära spelapp Sky Whale.
Tjejerna använder intäkterna till att starta ett eget spelföretag vid namn Game Shakers. Game Shakers kretsar kring Babe (Cree Cicchino),
som drömmer stort och Kenzie (Madisyn Shipman) som kan koda och programmera. Tillsammans med rapparen Double G (90-talsikonen Kel
Mitchell) och hans son Triple G (Benjamin "Lil P-Nut" Flores Jr) samt skolkamraten Hudson (Thomas Kuc), lanserar de ett spelimperium. Game
Shakers är skapad av hitmakaren Dan Schneider (iCarly, Victorious, Henry Danger).

Serien tar tillvara på och uppmuntrar dagens barns intresse för spel och programmering. Spelen som skapas av Babe och Kenzie i serien
finns tillgängliga för nedladdning och på Nickelodeons hemisda. Först ut är spelet SkyWhale som finns på App Store och Google Play, helt
gratis. I spelet utmanas spelarna att studsa genom himlen och att hålla en narval (tandval med en lång huggtand) uppe i luften. Med hjälp av
moln och galna föremål ska spelarna få narvalen att flyga högre och längre, ut i yttre rymden eller ut på ett undervattensäventyr.

Game Shakers har premiär på Nickelodeon torsdagen den 7 januari kl 17.45. Programmet visas varje torsdag kl 17.45 fr o m 7 januari – 28
april.



Om Game Shakers:
När en app som tjejerna har skapat till ett skolprojekt oväntat blir årets mest populära mobillspel bestämmer sig Babe och Kenzie att använda
sina vinster till att starta Game Shakers, ett spelbolag baserat i Brooklyn, New York. Av misstag har de olagligt använt en låt i sitt spel från
stjärnrapparen Double G, därför väljer de att göra honom till sin affärspartner, tillsammans med hans son Triple G som blir spelkonsult.
Tillsammans arbetar Babe, Kenzie, deras skolkamrat Hudson, Triple G och Double G för att göra Game Shakers till en stor framgång i
spelvärlden.
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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. www.nickelodeon.se


