Ezekkel várja a gyerekeket az ünnepek alatt a Nickelodeon
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Mesés karácsonyra ébredünk idén télen a Nickelodeon gyerekcsatornájával. Az ünnepek
közeledtével nem akármilyen ajándékkal készülnek a nézőknek, ugyanis az első általuk
készített animációs mesét vetítik majd. A főszerepben Albert, a fenyőfa kápráztatja el a kicsiket
és a nagyokat, de jön a Karácsonyi kelepce című élőszereplős film is a Nickelodeon
legnagyobb sztárjaival, hogy a szünidőre hangolja a gyerekeket.

Léteznek fenyőfák, akik nagy álmokat dédelgetnek magukban. Albert, a duglászfenyő sem
kivétel ez alól, akinek a legnagyobb álma, hogy Empire leghíresebb fenyőfájaként
tündökölhessen. A Nickelodeon kedves és humoros főhőse útnak is indul, hogy megvalósítsa
elképzeléseit, méghozzá két legjobb barátjának társaságában. Maisie (Sasheer Zamata), az
örökösen optimista pálmafa és Gene (Judah Friedlander), a mindig becsületes gyomnövény
kísérik Albertet ezer kalandon át. Talán mondani sem kell, hogy tervük megvalósítása közel
sem megy majd olyan zökkenőmentesen. Lesz, aki majd megpróbálja hátráltatni a főhőseinket,
méghozzá Cactus Pete (Rob Riggle) személyében. Ez azonban nem tántorítja el Albertet a
tervétől és a kalandjaik hozzásegítik majd a mesehősöket ahhoz, hogy megtanulják a
karácsony igazi jelentését.

A Karácsonyi kelepce (Ho Ho Holiday) szereplői le sem tagadhatnák, hogy mennyire várják már
a karácsonyt. A Nickelodeon sztárcsillagait felkérik egy őrületes karácsonyi bulira, amin a
felcsendült szórakoztató zeneszámok mellett még jó néhány komikus jelenetből is kapunk
ízelítőt. Néhány nevet említve, feltűnik majd a képernyőn a Bella és a bulldogokból ismert Brec
Bassinger, a Hathaway kísértetlak sztárja Benjamin Flores Jr., Jack Griffo a Thunderman
családból és még sokan mások. Brec és barátai igazán különleges ünnepi partin vehetnek
részt, azonban hamar nyilvánvalóvá válik számukra, hogy itt nem csak egy egyszerű
összejövetelről van szó. Kiderül, hogy egy titokzatos idegen jól kidolgozott tervének a
részeseivé válnak. A hírességeknek számos akadállyal kell megküzdeniük, hogy megtalálják a
menekülő útvonalat hazafelé. Az éneklős, táncolós és humoros produkció láttán még annak is
megjöhet a kedve a dalolászáshoz, aki korábban affinitást sem érzett a mulatsághoz.

Különleges karácsonyi műsorok a Nickelodeon műsorán:
Albert – premier december 18-án 16.05-kor
Karácsonyi kelepce (Ho Ho Holiday) - december 17-én 16.05-kor
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