
Populära Youtubers får egen TV-show på Nickelodeon
Nu är det premiär för Nickelodeons nya show ”Hey Nickelodeon” med de svenska Youtube-stjärnorna Bea Reiman och Hampus
Hedström. I programmet kommer de bästa, svenska Youtube-klippen att listas och programledarna kommer att dela med sig av
tips och tricks och hemligt behind the scenes-material. 

På nätet finns det miljoner klipp. I Hey Nickelodeon ska två av Sveriges mest populära YouTubers dammsuga nätet för att hitta de roligaste,
coolaste och bästa Youtube-klippen. I varje avsnitt går programledarna på djupet bland de bästa svenska YouTube-klippen någonsin. Bea och
Hampus träffar de som ligger bakom klippen och de delar med sig av tips och tricks. Varje vecka är det ett nytt tema och topplistorna kommer
att täcka fyra genres; galna sketcher, musikvideos, utmaningar och roliga bus. I veckofinalen kröns det bästa klippet inom varje genre.

-          Jag har alltid tittat på Nickelodeon så att få ett eget program och programleda det tillsammans med Hampus är en stor ära för mig,
säger Bea Reiman, programledare för Hey Nickelodeon.

Bea och Hampus kommer att berätta för tittarna om vad det krävs för att bli nummer ett på Youtube. Bea Reiman har vunnit Guldtuben för sin
YouTube-kanal Beas liv med över 125 000 följare. Hampus Hedström har även han gjort en kometkarriär och har på knappt ett år blivit en av
Sveriges mest uppskattade Youtubers. Hampus är även årets svenska programledare för Nickelodeons stora gala Kids Choice Awards. Han
kommer att vara på plats i Los Angeles och bland annat rapportera från röda mattan och presentera Sveriges Favoritstjärna och
Favoritbloggare.

-          Sjukt kul att både få hosta KCA detta år samt göra en grym serie på Nickelodeon där vi tar YouTube till TV! En extremt kul vår! säger
Hampus Hedström, programledare för Hey Nickelodeon och Kids’ Choice Awards.

Även de populära Youtube-profilerna bröderna Daniel och Emil Norberg kommer att vara ett stående inslag i Hey Nickelodeon. Varje vecka får
de nya utmaningar av Bea och Hampus och ska göra ännu roligare och galnare videos. På torsdagar är det upp till bevis om de klarat
utmaningen eller ej. Programmet kommer även att ha gäster, bland annat Victor Beer från humorgruppen IJustWantToBeCool. Hey
Nickelodeon kommer att integreras med Nickelodeons övriga plattformar såsom sociala medier, online samt appen Nickelodeon Play och även
via Splays nätverk.

Hey Nickelodeon kommer att sändas varje måndag-torsdag kl. 17.00 på Nickelodeon med start måndagen den 7 mars. Programmet är
uppdelat i olika episoder och sänds i totalt tre delar under en timmes tid. 

För mer information och högupplösta bilder, 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 sänds från och med den 1 oktober 17 timmar 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



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


