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Succén är tillbaka – DokuPodd intar Fotografiska 25 mars
Efter fjolårets succé är det återigen dags för DokuPodd att inta Fotografiska i Stockholm. Lördag 25 mars lyfter Sveriges Radio
poddar, dokumentärer och berättelser tillsammans med andra aktörer på poddmarknaden. Bland andra gästar Hanna Hellquist,
Adam Pålsson, Moa Gammel, Jack Werner, Carolina Gynning, Bobbo Krull och Anna Sale från ”Death, Sex & Money” – en av
USA:s största podd-succéer som blev utsedd till årets podd av New York Magazine 2015. 

– I'm so thrilled to return to Sweden, where so much innovative and excellent radio is made. At a time of so much growth and change in audio
storytelling and it's distribution, there's a lot we can learn from each other, säger Anna Sale från “Death, Sex & Money”.

Hennes podd om död, sex och pengar är en av USA:s största podd-succéer. Med sitt personliga tilltal får hon kända och okända att öppna sig
om alltifrån sina misslyckade sexliv till ekonomiska skulder och tankar om döden. Hur gör hon?

På DokuPodd får publiken dessutom möta några av personerna bakom P3 Dokumentär, Creepypodden, Honey & The Bees, Usapodden,
Radiopsykologen, Det politiska spelet, Singelrådet, Historiepodden, Ufopodden i P3, Den svenska musikhistorien, Krull & Kriminell och många
fler.  

 ”Äkta Spåman Podcast” är på plats och lägger korten för Carolina Gynning och även besökarna har möjlighet att bli ”spådd i en podd”.
Publiken på plats kan även få tips av en poddspecialist samt lyssna till en erotisk novell i uppläsning av Adam Pålsson. Sammanlagt blir det
elva samtal på tre scener.

Alla samtal spelas in och publiceras som specialpoddar i efterhand på sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio Play.

Se hela programmet och mer info på: 
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4378

Evenemanget genomförs i samarbete med Fotografiska.
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För vidare information och intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:
Angelika Vaskevitch, pressansvarig DokuPodd 
angelika.vaskevitch@sverigesradio.se
08-784 72 31, 073-231 45 56 
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