
Sveriges Radio bevakar franska valet
Ekot sänder direkt från Paris med anledning av den första omgången i det franska presidentvalet 23 april. Programledare är Johar Bendjelloul.
Välkommen också till Europapodden live inför valet den 18 april.

(Margareta Svensson, Sveriges Radios korrespondent i Paris/Foto: Mattias Ahlm, Sveriges Radio)

– Aldrig förr har så många väljare varit så osäkra så här sent i en fransk presidentvalskampanj. Det kommer att bli en mycket spännande kväll,
säger Johar Bendjelloul.

På plats i Paris finns Sveriges Radios tidigare Sydeuropakorrespondent Beatrice Janzon, samt den nuvarande korrespondenten Margareta
Svensson. Båda kommer rapportera inför och på valdagen i Ekots sändningar och Sveriges Radios olika program, däribland Godmorgon,
världen!

– Valet blir en riktig nagelbitare. Med så många osäkerheter är ingenting givet. Flera kandidater ser ut att kunna gå vidare till den andra
valomgången i maj. Prognoserna pekar dessutom på att det blir ett lägre valdeltagande än vanligtvis i Frankrike, säger Margareta
Svensson.

I programmet hörs också ett stort antal kunniga gäster i Frankrike och i Sverige som reagerar på och analyserar resultatet.

Sändningar 23/4

- Valsändning i P1 kl. 20.03-21.00 och 22.05-23.00 (mellan 21-22.05 sänds valbevakningen via sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio
Play)

- Livesändning via sverigesradio.se och appen Sveriges Radio Play från tidigare under dagen.

Sveriges Radio kommer också att rapportera brett från andra valomgången som hålls 5 maj. Detaljer om detta följer vid senare tillfälle.

Europapodden live

Inför första omgången i franska valet spelas Europapodden in live inför publik i Radiohuset i Stockholm den 18 april. Värd för Europapodden
är Johar Bendjelloul och aktuella gäster deltar. Gästartist är Rikard Wolff.

De som är intresserade av att vara publik tisdag 18 april kan anmäla sig till kommunikation@sverigesradio.se för gratis biljett i mån av plats.

Tid: kl. 18.00-20.00
Plats: Studio 4, Radiohuset Stockholm.

Europapodden sänds i P1 tisdagar kl 20.03 under april.
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