
           
          
 
 

• Animerad serie i 20 avsnitt med inslag av virtual reality 

• Huvudkaraktären Fixi kommer att vara en virtuell guide i barnsektionen på Viaplay 

• Serien är den första produktionen från NENT Groups virtuellunderhållningsstudio 
StudioV 

 
Nästa originalserie från Nordic Entertainment Group (NENT Group) är barnserien ‘Fixi i 
Playland’, där animation kombineras med virtual reality (VR). Fixi, seriens huvudkaraktär, 
kommer även att vara en guide i barnsektionen på NENT Groups streamingtjänst Viaplay. 
‘Fixi i Playland’ är den första produktionen från NENT Groups virtuellunderhållningsstudio 
StudioV och har exklusiv nordisk premiär på Viaplay under hösten 2019. 
 
‘Fixi i Playland’ (engelsk titel: ‘Fixi in Playland’) är en animerad serie i 20 delar om Fixi, en 
sprallig ekorre med en robotarm som uppmuntrar tittare i åldern 5-8 år att intressera sig för 
både teknik och motion. Serien har skapats av StudioV genom ‘performance capture’- och 
VR-animationsteknik. Producenten är Alexander Gustafsson på SplayOne, ett bolag inom 
NENT Studios. 
 
Fixi kommer även att vara en virtuell vägledare i barnsektionen på Viaplay, där hon hjälper 
barn använda tjänsten och rekommenderar olika filmer och serier att titta på. Bakom 
konceptet med Fixi står den svenska programledaren och manusförfattaren Sara 
Edwardsson. 
 
‘Fixi i Playland’ är NENT Groups senaste originalserie för barn efter ‘Sagasagor’, ‘Peppy Pals’ 
och ‘Det stora experimentet’, som tilldelades priset som Årets barn- och ungdomsprogram 
på Kristallen 2017. 
 
Jakob Mejlhede Andersen, Viaplay Chief Content Officer: “NENT Group erbjuder den bästa 
streamingupplevelsen i Norden – och som en del av den upplevelsen är det är viktigt att 
inspirera även yngre tittare. Att använda den senaste tekniken, samtidigt som man håller sig 
aktiv, är en stor utmaning för barn idag. Med Fixi tillför vi en ny och engagerande 
personlighet till barnsektionen på Viaplay. Hon är både huvudkaraktär i en innovativ serie 
och en virtuell vägledare, vilket kan fördjupa relationen till våra tittare samtidigt som det 
öppnar ett nytt kapitel för vårt prisbelönta berättande.” 
 
Om NENT Groups originalproduktioner 
 

https://www.nentgroup.com/news/press-releases?page=/sv/pressmeddelanden/%2560sagasagor%2527-ar-nent-groups-nasta-originalserie-for-barn-1616772%23
https://www.mtg.com/sv/press-releases/peppy-pals-ar-mtgs-nasta-originalproduktion/
https://www.mtg.com/press-releases/mtg-creates-its-first-original-kids-series/


           
          
 
 
NENT Group planerar att släppa åtminstone 20 originalproduktioner varje år. Bland de som 
redan haft premiär återfinns ‘Straight Forward’; ‘Sagasagor’; ‘Wisting’; ‘Den inre cirkeln’; 
‘Den som dräper – Fångad av mörkret’; ‘Hidden – Förstfödd’; ‘Det som göms i snö’; ‘Four 
Hands Menu’; ‘Friheten’; ‘Ingen utan skuld’; ‘Hand i hand’; säsong ett av ‘Rig 45’; 
‘Advokaten’; ‘Stella Blómkvist’; säsong ett av ‘ALEX’; ‘Couple Thinkers’; ‘Ockupationen’; 
‘Hassel’; ‘Peppy Pals’; ‘Superswede’; ‘Veni Vidi Vici’; säsong ett och två av ‘Swedish Dicks’; 
säsong ett och två av ‘Det stora experimentet’; och säsong ett och två av ‘Svartsjön’. 
 
Nyligen meddelade originalproduktioner från NENT Group är ‘Svenska synden’; 
‘Shadowplay’; ‘Box 21’;  säsong två av ‘Rig 45’; ‘Ambassadören’; ‘Margeaux’; ‘Cryptid’; 
‘Kommando’; ‘Förhöret’; ‘Casper erövrar Norge’; ‘Heder’; ‘Älska mig’; säsong två av ‘ALEX’; 
och ‘Cold Courage’. 
 
Samtidigt som NENT Groups originalproduktioner slår tittarrekord på hemmaplan når de i 
allt större utsträckning även en internationell publik. ‘ALEX’ har sålts till mediepartners i 
Europa, Asien och USA; ‘Veni Vidi Vici’ har haft premiär på Hulu och har köpts av 
Hollywoodstudion Lionsgate Television för en nyinspelning i USA; ‘Swedish Dicks’ visas på 
Pop TV i USA; ‘Svartsjön’ visas på BBC Four och på AMC Networks videostreamingtjänst 
Shudder; och den kommande serien ‘Heder’ har sålts till VRT i Belgien. 
 
I januari 2019 meddelade NENT Group etableringen av ett samägt produktionsbolag, 
baserat i Storbritannien, med den prisbelönade oberoende studion FilmNation 
Entertainment. Det samägda bolaget kommer att utveckla, producera och finansiera 
manusbaserat innehåll för en internationell publik. 
 
I maj 2019 meddelande NENT Group att man investerar i en minoritetsandel i det 
amerikanska produktionsbolaget Picturestart tillsammans med ledande industripartners. 
Picturestart, med säte i Los Angeles, grundades av den välrenommerade producenten Erik 
Feig. Picturestart kommer att skapa, medfinansiera och producera filmer och serier för den 
internationella marknaden som vänder sig mot unga vuxna. 
 

**** 

INFORMATION TILL REDAKTIONEN 

Nordic Entertainment Group AB (publ) (NENT Group) är Nordens ledande leverantör av 
underhållning. Vi underhåller miljontals människor varje dag genom våra streamingtjänster, 
TV-kanaler och radiostationer, och våra produktionsbolag skapar spännande innehåll för 
mediebolag över hela världen. Vi gör vardagen roligare genom att förmedla berättelser, 
beröra människor och vidga perspektiv – från direktsänd sport, filmer och serier till musik 
och originalproduktioner. NENT Group, med huvudkontor i Stockholm, är noterat på Nasdaq 
Stockholm (‘NENT A’ och ‘NENT B’). 

Kontakta oss: 
press@nentgroup.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) 
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investors@nentgroup.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) 
 
Ladda ner högupplösta bilder: Flickr 
 
Följ oss: 
nentgroup.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram 
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