
”Bunsen är ett monster” kommer till Sverige
Måndagen den 29 maj har Nickelodeons nya serie ”Bunsen är ett monster” premiär på Nickelodeon.  Serien är skapad av Butch
Hartman och handlar om Bunsen, det första monstret att börja i en grundskola för människobarn, och hans äventyr ihop med
bästa vännen Mikey. 

Nickelodeons nya serie ”Bunsen är ett monster” bjuder tittarna på skratt, äventyr – och massor av små monster!  I 20 avsnitt får barn och
föräldrar följa Bunsen, det första monstret som någonsin börjat på en grundskola för människobarn.

Under Bunsens första dag i skolan träffar han Mikey och de två blir snabbt bästa vänner. De håller ihop i vått och torrt och lär varandra allt de
kan. Medan Mikey guidar Bunsen genom livet som människa, bjuder Bunsen in Mikey till monstrernas värld – som visar sig vara riktigt rolig och
inte alls läskig! Dessutom får de två vännerna hjälpas åt att klara av Amanda, en tjej i klassen som gör allt för att sätta dit Bunsen.

–  Jag har alltid velat skapa en show som Bunsen. Att ha ett monster som huvudperson är en möjlighet att verkligen vara kreativ - det finns
inga regler. Jag hoppas att barnen ska kunna relatera till alla de känslor och äventyr som Bunsen upplever i sin nya skola, tillsammans med
Mikey, säger Butch Hartman, skaparen av ”Bunsen är ett monster”.

Hartman är en veteran inom animation och har skapat bland annat Fairly Odd Parents.  ”Bunsen är ett monster” har premiär måndagen den
29 maj kl. 16.15.

För mer information, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, Nordic PR Manager
073 83 73 424
Karolina.moberg@vimn.com

Om Nickelodeon:
Nickelodeon är världens största nätverk av underhållning för barn. Kanalen sänder 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


