
	  

	  

DISNEYS	  VIOLETTA	  HAR	  PREMIÄR	  PÅ	  DISNEY	  CHANNEL	  	  
MÅNDAGEN	  DEN	  14	  OKTOBER	  KLOCKAN	  16.00	  

 Violetta	  är	  en	  TV-‐serie	  som	  är	  uppbyggd	  som	  en	  följetång	  för	  tweens	  (barn	  8-‐12	  år)	  och	  är	  i	  samma	  stil	  som	  
Hanna	  Montana	  och	  Camp	  Rock.	  Serien	  kombinerar	  vänskap,	  drama,	  komedi,	  romantik	  och	  mycket	  musik.	  
	  

 Storyline:	  Vi	  får	  följa	  Violetta,	  som	  spelas	  av	  den	  nya	  stjärnan	  Martina	  Stoessel,	  en	  tonåring	  som	  återvänder	  till	  
Buenos	  Aires	  efter	  att	  ha	  bott	  i	  Europa	  i	  flera	  år.	  Utan	  sin	  överbeskyddande	  pappas	  vetskap,	  anmäler	  hon	  sig	  till	  
Studio	  21,	  en	  framstående	  dans	  och	  musikskola.	  Här	  upptäcker	  hon	  en	  helt	  ny	  värld	  med	  dans,	  musik,	  kärlek	  
och	  vänskap	  som	  hjälper	  henne	  att	  förstå	  vem	  hon	  är	  och	  vad	  hon	  vill	  göra.	  

	  
 Svensk	  talang	  sjunger	  ledmotiv.	  Inför	  lanseringen	  av	  Violetta	  har	  Disney	  samarbetat	  med	  Universal	  Music	  
Sweden	  för	  att	  hitta	  en	  lokal	  talang	  till	  seriens	  svenska	  ledmotiv.	  I	  Sverige	  upptäcktes	  Linnéa	  Källström	  från	  
Norrköping	  genom	  Spinnup,	  som	  är	  Universal	  Music	  Swedens	  digitala	  distributionstjänst	  för	  osignerade	  artister.	  
	  

 Talkshow	  ”Violetta:	  The	  Scoop!”.	  Varje	  helg	  visas	  en	  talkshow	  där	  Linnéa	  Källström,	  tillsammans	  med	  en	  norsk	  
och	  dansk	  tjej	  är	  programledare	  som	  summerar	  och	  diskuterar	  veckans	  avsnitt	  av	  Violetta	  och	  ger	  en	  smygtitt	  
på	  kommande	  avsnitt.	  Det	  kommer	  även	  pratas	  om	  serien,	  skådespelarna,	  karaktärerna	  och	  mycket	  mer.	  
	  

 Violetta	  kommer	  att	  ha	  en	  egen	  sajt	  på	  www.disneychannel.se,	  där	  det	  bland	  annat	  kommer	  finnas	  tidigare	  
avsnitt	  samt	  genomföras	  olika	  röstningar	  och	  tävlingar.	  Under	  avsnittens	  gång	  kommer	  det	  att	  finnas	  en	  live-‐
blogg	  där	  tittarna	  kommer	  att	  kunna	  vara	  delaktiga	  och	  kommentera	  det	  som	  visas	  på	  tv.	  	  
	  

 Andra	  stjärnor	  som	  genom	  åren	  har	  vuxit	  med	  Disney	  Channel	  internationellt	  är	  Miley	  Cyrus,	  Selena	  Gomez,	  
Jonas	  Brothers	  och	  Bridget	  Mendler.	  I	  Sverige	  har	  Disney	  bland	  annat	  samarbetat	  med	  Molly	  Sandén,	  Eric	  
Saade,	  Ola	  Svensson	  och	  Robin	  Stjernberg.	  
	  

 Violetta	  har	  med	  stor	  framgång	  lanserats	  i	  flera	  länder	  inom	  EMEA	  (Europa,	  Mellanöstern	  &	  Afrika):	  
 Violetta	  sågs	  under	  oktober-‐december	  2012	  av	  13	  miljoner	  människor	  i	  Italien	  och	  Spanien,	  vilket	  är	  
en	  ökning	  med	  85	  procent	  jämfört	  mot	  kvartalet	  innan.	  

 Fler	  sökningar	  av	  Violetta	  på	  YouTube	  än	  Katy	  Perry	  och	  Lady	  Gaga	  i	  Italien,	  Frankrike	  och	  Spanien	  
sammanlagt.	  

 Dessutom	  så	  har	  musiken	  slagit	  stort:	  
 #1	  på	  iTunes	  albumlista	  i	  Italien	  
 #1	  på	  iTunes	  soundtracklista	  i	  Spanien	  
 Sålt	  dubbel	  platina	  i	  Spanien	  

	  
 Disney	  Channel,	  som	  firade	  10	  år	  i	  februari	  i	  år,	  har	  varit	  med	  och	  drivit	  utvecklingen	  av	  den	  lokala	  tv-‐
marknaden	  för	  barn	  och	  ungdomar	  i	  Sverige	  och	  även	  den	  helt	  nya	  tweenskulturen	  inom	  tv	  för	  barn	  med	  
tweensfenomen	  som	  Hannah	  Montana,	  High	  School	  Musical	  och	  Camp	  Rock.	  Den	  nya	  tv-‐serien	  Violetta	  är	  i	  
samma	  stil	  som	  dessa	  populära	  serier	  och	  filmer.	  
	  

 Violetta	  är	  Disney	  Channels	  största	  satsning	  2013	  med	  flest	  antal	  avsnitt	  per	  säsong;	  80	  stycken	  som	  är	  45	  
minuter	  långa.	  Serien	  kommer	  visas	  både	  dubbad	  på	  svenska	  och	  textad	  på	  svenska	  med	  engelskt	  tal.	  	  

	  
 Disney	  Channel	  är	  tv-‐kanalen	  för	  hela	  familjen.	  Varje	  dag	  visas	  populära	  serier	  och	  varje	  helgkväll	  kl.	  19:00	  
sänds	  familjefilm.	  Här	  finns	  allt	  från	  klassiker	  som	  Lejonkungen	  och	  Askungen	  till	  nya	  favoriter	  som	  Shake	  It	  Up,	  
Jessie	  och	  Austin	  &	  Ally.	  Disney	  Channel	  sänder	  dagligen	  i	  Sverige	  mellan	  6:00	  och	  22:00	  och	  kanalen	  finns	  
tillgänglig	  via	  samtliga	  lokala	  operatörer.	  Alla	  program	  är	  dubbade	  eller	  textade	  till	  svenska.	  Disney	  Channel	  
ingår	  i	  The	  Walt	  Disney	  Company	  Nordics	  verksamhet	  som	  innefattar	  allt	  från	  biofilm,	  DVD,	  Blu-‐ray,	  konsolspel,	  
ABC:s	  tv-‐serier	  och	  föreställningar	  till	  konsumentprodukter,	  onlinevärldar,	  böcker	  och	  tidningar.	  
	  


