
Nickelodeon och African Wildlife Foundation i nytt samarbete –
ska inspirera barn att hjälpa utrotningshotade djur
Nickelodeons välgörenhetsinitiativ Together For Good och African Wildlife Foundation (AWF) nya samarbete ska få fler barn att
engagera sig i arbetet för utrotningshotade djur och bevarandeprojekt. Först ut i samarbetet är miniserien Together For Good
Vilddjursspecial, där tittarna får följa med School of Rock-stjärnan Breanna Yde till Uganda där hon utforskar
bevarandeprojektet och träffar hjältarna bakom verksamheten. Syftet med serien är att utbilda och inspirera barn till att
engagera sig i utrotningshotade djur.

I Together for Good Vilddjursspecial får tittarna följa School of Rock-stjärna Breanna Yde bakom kulisserna i Uganda, där hon får ta del av det
dagliga arbetet för att bevara djurarter som är hotade, bland annat giraffer, lejon, noshörningar, elefanter och schimpanser. Miniserien kantas
av digitala aktiviteter och berättar historien om de riktiga hjältarna; guider, parkskötare, spårhundar och deras handledare, och visar barnen
hur de kan engagera sig.

-       Våra undersökningar visar att 73 procent av barn och unga i åldrarna 6-11 år tycker att de har potential att kunna förändra världen till
det positiva. Det är självklart något som vi vill ta tillvara på och uppmuntra. Vårt samarbete med African Wildlife Foundation är ett sätt att
sprida kunskap och engagemang, både på TV men även digitalt och i sociala medier, säger Karolina Moberg, PR och kommunikationschef på
Nickelodeon i Norden.

Miniserien Together for Good Vilddjursspecial, visas på Nickelodeon onsdag den 18 juli kl. 13.05 samt den 21 juli kl. 17.10. Barn kan också
delta i den digitala utmaningen #AWFRoarChallenge, som även samlar fakta om utrotningshotade djurarter och visar barn och unga hur de
kan engagera sig.

HÄR finns bilder från det första avsnittet av Together For Good Vilddjursspecial. För mer information, besök http://wildlife.nickelodeon.tv   

Om Nickelodeons Together For Good
Nickelodeons Together For Good är Nickelodeons initiativ för att uppmuntra barn att göra positiva förändringar i sin omvärld och vardag.
Together For Good är en plattform för att inspirera barn att engagera sig i det de bryr sig om, genom att tillhandahålla resurser, utbildning och
fira förbättringarna de gör varje dag.

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


