
Barnkanalen tar en paus den 3 juni: Nickelodeon släcker för att få alla barn att gå ut och
leka
Nu är det dags för Nickelodeons initiativ ”Ut och lek”. Under fyra timmar kommer tv-kanalen och webbsidan att släckas ned för
att uppmuntra Sveriges barn att ta sig ut i den friska luften. ”Ut och lek” inträffar den 3 juni och nedsläckningen varar från 11:00
till 15:00.

Mellan klockan 11:00 och klockan 15:00 inträffar barnkanalen Nickelodeons årliga initiativ ”Ut och lek”. TV-kanalen släcks ned och hemsidan kommer att
vara otillgänglig. Det är tredje året i rad som denna satsning genomförs i Sverige, men det är första gången som även hemsidan stängs ned.

Genom att ge alla sina välkända karaktärer en paus vill man att tittarna ska motiveras att komma ut i friska luften och ha roligt tillsammans med sina
vänner. Var man väljer att spendera sin tv-fria tid spelar mindre roll – det viktiga är att alla barn aktiveras och får röra på sig!

-        Nickelodeon ger unga tittare ett varierat och underhållande programutbud som är skapat framför allt för att vara kul. Vi är en viktig del i våra tittares liv
och därför tycker vi det är viktigt att främja en balanserad och varierad livsstil för alla barn. Ut-och-lek-dagen handlar om att uppmuntra barn att spendera tid
åt att leka utomhus och därför genomför vi denna nedsläckning den tredje juni. Som kommersiell tv-kanal är detta ett stort och vågat steg, men det är
också ett initiativ som vi verkligen tycker är viktigt, säger Patrick Alders, Nordenchef för Nickelodeon.

Inför den 3 juni kommer det finnas möjlighet för alla barn att gå in på Nickelodeons hemsida www.nickelodeon.se och tipsa varandra om vad man kan hitta
på när man inte sitter framför tv:n. Genom att skicka in förslag i förväg kommer dessa att publiceras på hemsidan i god tid inför ”Ut och lek”.

”Ut och lek”-initiativet startades av Nickelodeon i USA år 2003 och har sedan spridit sig till alla delar av världen, så som Indien, Frankrike, Sydamerika,
Belgien och Portugal. Alla länder har sedan utvecklat sina egna versioner av satsningen.

Vad?                     ”Ut och lek” – Nickelodeon släcker ned kanal och hemsida i fyra timmar

När?                       Söndagen den 3 juni kl 11:00 – 15:00

Varför?                 För att uppmuntra barn att aktivera sig utomhus

För ytterligare information, bilder och intervjuer, vänligen kontakta:

Emma Foss

Emma.foss@grayling.com
0733-713 617

Nickelodeon är världens största nätverk av underhållning för barn. Kanalen sänds 14 timmar dagligen mellan 05.00-19.00 och kan sedan starten 1997 ses
av 4,4 miljoner hushåll i Norden. Nickelodeon erbjuder ett varierat programutbud med tecknade serier, drama, komedier samt program för förskolebarn i
Nick Jr. blocket. Några programexempel är SvampBob Fyrkant, Avatar, Jimmy Neutron och Dora Utforskaren. Programutbudet sänds på svenska och
kanalen distribueras av Viasat, Canal Digital, Com hem, Sappa, Boxer, Tele 2, Telia samt på flertalet SMATV-system.


