FOR IMMEDIATE RELEASE

NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL MEMPERSEMBAHKAN
PEMUTARAN GLOBAL PERDANA UNTUK TELEVISI DARI FILM
DOKUMENTER KARYA PEMENANG OSCAR DAVIS GUGGENHEIM,
HE NAMED ME MALALA
Dipuji oleh para kritikus sebagai “Potret yang menyentuh dan mengguncang asa”,
“Menggugah hati dan emosi” dan “Cerita mencekam yang disampaikan dengan
mengesankan”, HE NAMED ME MALALA ditayangkan perdana tanpa jeda iklan pada 8
Maret, pukul 20:00 WIB.
Jakarta, 4 Februari 2016 – National Geographic Channel, melanjutkan kemitraannya dengan
FOX Searchlight Pictures, mempersembahkan tayangan global perdana ekslusif untuk medium
televisi dari film dokumenter karya dari pemenang Academy Award,Davis Guggenheim, HE
NAMED ME MALALA, sebuah potret mengharukan dari peraih penghargaan Nobel Perdamaian
Laureate Malala Yousafzai, yang diincar oleh Taliban dan terluka parah setelah ditembak dalam
perjalanan pulang di sebuah bus sekolah di Swat Valley, Pakistan
HE NAMED ME MALALA akan tayang perdana tanpa jeda iklan pada 8 Maret, pukul 20:00
WIB, di National Geographic Channel.
“Film yang luar biasa dan sudah mendapat pengakuan ini, berhasil membuat penonton
terpukau dengan perjuangan yang telah dilakukan oleh gadis muda ini dan menggugah mereka
untuk ikut turut serta membuat perubahan. Dan sekarang, dalam kelanjutan kemitraan kami
dengan FOX Searchlight Pictures, kami membawa film penting ini kepada penonton yang lebih
luas dengan program penayangan global perdana ekslusif,” kata Courteney Monroe, CEO
National Geographic Globall Networks. “Kami sangat bangga dan merasa terhormat untuk
mendedikasikan sumber daya kolektif National Geographic untuk membantu advokasi
perjuangan Malala bagi pendidikan perempuan kepada penonton global”
Kemitraan National Geographic pada film ini dimulai dengan pemutaran di bioskop dan akan
dilanjutkan melalui penayangan perdana global di medium televisi. Pihak-pihak yang
mendukung termasuk semua divisi National Geographic Channels, serta juga melalui National
Geographic Society dan National Geographic Partners di National Geographic Magazine,
National Geographic Media, National Geographic Education Program, National Geographic Kids
dan banyak lagi.

Program pendidikan yang lengkap untuk film ini seperti sumber daya pendidikan gratis, diskusi
dan panduan kurikulum, Toolkit yang bisa diunduh, Books for Change, Interaktif Map Maker,
bisa ditemukan di www.henamedmemalalamovie.com. Sebagai tambahan, usaha untuk
memperkenalkan kisah inspiratif Malala kepada para pelajar, telah berhasil mengajak lebih dari
180.500 pelajar dalam skala global untuk menonton film tersebut di bioskop.
Kisah dokumenter ini mengajak kita ke dalam kehidupan Malala sebelum dan setelah insiden
penyerangan. Dia berumur 15 tahun pada waktu peristiwa mengerikan tersebut terjadi, ketika
dia dikucilkan, bersama dengan ayahnya karena perjuangannya bagi pendidikan perempuan.
Penembakan itu memicu kemarahan dari para pendukungnya di seluruh dunia. Malala dengan
ajaibnya bertahan dan sekarang memimpin sebuah gerakan untuk pendidikan perempuan
secara global sebagai salah satu pendiri Malala Fund.
Pembuat film dokumenter peraih beragam penghargaan, Davis Guggeinhem (“An Inconvenient
Truth”, “Waiting for Superman”) mengamati bagaimana Malala, ayahnya, Zia, dan keluarganya
berkomitmen untuk memperjuangkan pendidikan untuk anak-anak perempuan di seluruh dunia.
Film ini secara sekilas memberikan kita gambaran kepada kehidupan luar biasa perempuan
muda ini - dari hubungan dekatnya dengan ayahnya, yang menginspirasi dirinya untuk
mencintai pendidikan, pidato emosionalnya di PBB sampai tawa candanya di rumah dengan
kedua orang tuanya serta adiknya.
HE NAMED ME MELALA diluncurkan secara teatrikal oleh Fox Searchlight Pictures, bekerja
sama dengan Image Nation Abu Dhabi dan Participant Media, dengan National Geographic
Channel. Film ini dipoduseri oleh Walter Parkes, Laurie MacDonals dan Davis Guggenheim.
Produser Eksekutif adalah Mohamed Al Mubark dan Micahel Garin dari Image Nation Abu
Dhabi, Jeff Skoll dari Participant Media dan Shannon Dill.
###
Mengenai National Geographic Channels
The National Geographic Channels (The Channels) merupakan televisi dan sayap produksi dari National
Geographic Parters, sebuah usaha gabungan antara 21st Century Fox dan National Geographic Society.
Sebagai pemuncak pada bidang ilmiah, petualangan dan program penjelajahan, the Channels termasuk:
National Geographic Channel (NGC), Nat Geo Wild, Nat Geo WILD, Nat Geo People dan Nat Geo
MUNDO. Sebagai tambahan, The Channels juga menjalankan unit produksi televisi rumahan, National
Gegraphic Studios. The Channels berkontribusi kepada komitmen National Geographic Society to
mengeksolporasi, konservasi dan penddidikan dengan menghibur, program inovatif dari talent berlevel A
di seluruh dunia, dan dengan keuntungan yang mendukung misi masyarakat. Secara global, NGC
tersedia dilebih dari 440 juta rumah di 171 negara dan 45 bahasa, dan Nat Geo Wild tersedia di 131
negara dan 38 bahasa. National Geography Partner juga sebagai yang teratas di sosial media, dengan
basis penggemar dari 250 juta orang diseluruh halaman sosialnya. NGC berkontribusi lebih dari 55 juta
penggemar secara global di laman facebook sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi
www.natgeotv.com dan www.natgeowild.com
Mengenai Image Nation Abu Dhabi
Sejak diluncurkan pada 2008, Image Nation Abu dhabi telah menjadi salah satu konten para pencipta film
di Timur Tengah. Perusahaan ini memproduksi film melintasi berbagai platform, dengan fokus utama
pada penonton di UAE dan kawasan teluk. Image Nation berusaha untuk memenuhi 4 kunci komitmen
penting : Mengembangkan film hiburan Emirati, menumbuhkan film lokal dan industri televisi melalui
latihan dan program interstudi. Mendukung nama Abu Dhabi dalam menciptakan konten untuk memenuhi
tujuan strategis dan pemasaran serta memproduksi sebuah catatan agresif pada film internasional
melalui beberapa kerjasama strategis.

About Participant Media
Participant Media (http://www.ParticipantMedia.com) adalah perusahaan hiburan global yang didirikan
pada 2004 oleh Jeff Skoll yang fokus pada film, televisi, penerbitan dan konten digital yang menginspirasi
perubahan sosial. Berpartisipasi pada lebih dari 60 film termasuk “Good Night and Good Luck”,
“Syriana”, “An Incovenient Turth”, “Food, Inc”, “Waiting for Superman”, “The Help”, “Contagion” dan
“Lincoln”. Participant meluncurkan kampanye yang mempertemukan badan pemerintah, yayasan,
sekolah dan lainnnya untuk menumbuhkan kesadaran dan mengajak orang untuk mengambil tindakan
terhadap isu-isu dari setiap film ataupun acara televisi. Pivot (http://www.pivot.tv/), perusahaan jaringan
televisi, yang tersedia secara nasional di 47 juta rumah, dengan beragam deretan talent dan campuran
serial asli, pemprograman, film dan dokumenter. TakePart (http://www.TakePart.com) adalah berita
digital partisipan dan majalah gaya hidup dan platform aksi sosial dan jaringan televisi, partisipan mencari
hiburan, memdorong dan memberdayakan setiap individu untuk mengambil tindakan.
About Parkes/MacDonald
Parkes/MacDonald Production didirikan pada tahun 2005 oleh Walter Parkes dan Laurie MacDonald
untuk mengembangkan dan memproduksi project TV dan film. Sebelumnya, Parkes dan MacDonald
menjabat sebagai pendiri dari studio motion picture Dream Works SKG; selama masa jabatan 12 tahun
disana, mereka membawa studio kepada tiga piala Oscar untuk Best Picture secara berurutan. Film yang
diproduksi ataupun sebagai Eksekutif Produser oleh mereka adalah “Gladiator”, “Men In Black I, II dan
III” “Flight”, “Minorti Report”, “The Mask of Zorro”, “Catch me if you can”, “Lemony Snicket’s a Series of
Unfortunate ,Event”,”The Terminal”, “Road to Perdition”; “The Ring”, “Kite Runner”, dan Stephen
Sondheim’ musical thriller”, “Sweeny Todd:The Demon Brother of Fleet Street”’, diantara banyak lainnya.
Totalnya, film yang diproduseri ataupun sebagai executive produser oleh Parkes dan MacDonlad telah
menghasilkan lebih $6 juta di box office dunia. Pada 2015 termasuk pujian kritis NBC “The Slap”, the
NBC pilot “Warrior”, “Rings” untuk Paramount Pictures dan “Keeping up With the Joneses” untuk FOX.
Produksi yang akan datang termasuk aksi langsung “Barbie” untuk Sony yang diajdwalkan produksi di
akhir 2015/di awal 2016.
Pada 2012, Parkes/MacDonald bersama-sama dengan Image Nation Abu Dhabi membentuk Parkes &
MacDonald/Image Nation. He Named Me Malala adalah film pertama yang didanai dengan rekanan baru
ini.
About the Malala Fund
The Malala Fund adalah sebuah lembaga nirlaba yang memberdayakan perempuan secara global
melalui pendidikan untuk meraih potensi mereka dan menjadi wakil bagi perubahan di tengah
masyarakat. Didirikan pada tahun 2013 oleh siswi, berpendidikan politik dan Peraih penghargaan Nobel
Laureate Malala Yousafzai serta seorang ayah sekaligus guru, Ziaudin Yousafzai, Malala Fund
meginvestasikan dan menyokong pendidikan perempuan tingkat 2 dan perkuat suara suara remaja
perempuan secara global.
About Fox Searchlight Pictures
Fox Searchlight Pictures adalah sebuah perusahaan film yang khusus bergerak di bidang pendanaan dan
motion picture. Mereka mempunyai pemasaran dan distribusi sendiri dalam pengoperasiannnya, dan filmfilm mereka telah didistribusi secara internasionaloleh Twentieth Century Fox. Fox Searchlight Pictures
adalah unit dari 21st Century Fox.

