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ESEN eSports och Female Legends anordnar välgörenhetsstream på
internationella kvinnodagen
ESEN eSports och Female Legends, ett esportcommunity för tjejer och icke-binära, meddelar idag
att de anordnar en 24 timmars lång välgörenhetsstream på den internationella kvinnodagen, den 8
mars 2018. Organisationer som Sverok, Studiefrämjandet och Spelkultur <3 Folkbildning, samt
gäster som LEIA och Aftonbladets spelredaktör Effie Karabuda kommer bland annat att delta i
panelsamtal om kvinnor i spelindustrin och spelcommunityt. Sändningarna sker på ESEN eSports
och Female Legends twitchkanaler. Alla pengar som samlas in under dagen kommer gå till den
kvinnligt startade välgörenhetsorganisationen Rädda Barnen.
– Med sändningarna vill vi skapa debatt kring hur kvinnor bemöts och representeras i spelindustrin
och vårat community. Female Legends har som mål att tjejer ska vara en självklar del av esporten och
att scenen ska vara jämställd. Det är något industrin behöver bli bättre på och därför är jag väldigt
glad att ESEN och våra samarbetspartners väljer att delta och hjälpa till, säger Lillie Klefelt, grundare
av Female Legends.
Sändningarna sker i ESEN eSports produktionsstudio i Värtahamnen, Stockholm. Streamen sänds på
ESEN eSports och Female Legends twitchkanaler och startar 20.00 den 7 mars 2018. Sändningarna
inleds med en turnering i spelet League of Legends.
Höjdpunkter under sändningarna är:
•
•
•

20.00 – 23.30 den 7 mars 2018: Turnering i League of Legends
11.00 – 12.00 den 8 mars 2018: Panelsamtal med de kvinnliga skribenterna Effie Karabuda
och Isabel från Mind Your Own Gaming
17.00 – 20.00 den 8 mars 2018: Panelsamtal med bland annat LEIA, Sverok, Studiefrämjandet
och Spelkultur <3 Folkbildning om kvinnor i spelindustrin och spelcommunityt.

Övriga partners som hjälpt till att bidra till sändningarna är Ellevio, Logitech, Samsung, Red Bull,
Twitch, Sciencefiction Bokhandeln, Inet, Challengermode och Bethesda.
Kontakt
Joakim Stenberg, vd ESEN eSports
+46 70 772 87 72
joakim@esenstudio.com
Matti Johansson, mediekontakt Geelmuyden Kiese
+46 76 811 65 66
matti.johansson@gknordic.com
Om ESEN eSports
ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika esportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är
ett av Sveriges största sändningsbolag för esport och gaming. ESEN producerar stora
esportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang
som Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitality X och DreamHack. ESEN eSports har en
produktionsstudio i Stockholm med 7 anställda. För mer information, vänligen besök
www.esenesports.com

Om Female Legends
Female Legends är ett community för tjejer som e-sportar. Målet är att tjejer ska vara en självklar del
av e-sporten och att det ska vara jämställt på proffsscenen. Female Legends anordnar och medverkar
på läger, LAN, turneringar, träningar med mera.
https://femalelegends.com/

