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Premiär för Lundströms Bokradio i P1
Lundströms Bokradio är en ny satsning på litteratur i Sveriges Radio, ett agendasättande magasin byggt på stor kunskap men
utfört med lätthet, värme och gott humör. Premiär: lördag 8 september kl. 08.05 i P1.

Vad är Lundströms Bokradio för något?

- Det är ett program för alla som älskar att läsa och prata om böcker och som är intresserade av det viktiga i livet: människor,
möten och skratt. Vi kommer att ta upp det skrivna ordet på alla möjliga nivåer, från Wittgenstein till arabiska poptexter, från
deckare till dikter, säger producenten Nina Solomin.

Varför är radio det perfekta stället för att diskutera läsupplevelser?

- Rösten går rätt genom huvudet, rakt ner till känslan. Plötsligt har du din favoritförfattare alldeles nära - Linn Ullmann i ditt eget öra.
Riktig radio liknar de bästa böckerna: Smakar på orden, gottar sig i formuleringar och rör sig med språkets hjälp fritt genom tid
och rum, säger programledaren Marie Lundström.

Många lyssnare har skrivit och frågat när Bokcirkeln ska komma tillbaka. I Lundströms Bokradio finns svaret. Här hörs profilerade
författare prata om klassikerna – och sig själva. Cirka 100 sidor läses till varje gång. Det är bara att haka på och följa med!



Om Marie Lundström

Marie Lundström har arbetat på Sveriges Radio sedan mitten av 1990-talet, då hon var reporter på Tendens och vikarierade på
Kulturnytt. Hon har startat programmet Diktverket ihop med Jan Olov Ullén, Biblioteket tillsammans med Louise Epstein och haft
sitt eget program Bokcirkeln sedan 2008. Marie har ihop med Marie Nyreröd gjort en dokumentär för SVT om August Strindberg
och jobbat som reporter på Babel. Marie Lundström har erhållit flera priser för sin journalistik, bla Aftonbladets Axel Liffner-
stipendium och Ikarospriset. Bland de författare hon intervjuat och porträtterat under åren återfinns Don DeLillo, Philip Roth, Joan
Didion och John Updike. Ett återkommande önskeprogram bland lyssnarna är hennes parintervju hemma hos Paul Auster och Siri
Hustvedt.

”Mitt sovrum är min skam. Och min skatt. Runt hela sängen breder manushögar ut sig. Som isflak. Kommande böcker i
lösblad. Jag hoppar mellan dem och dyker ner. I sängen, en utvald bok nedbäddad och klar. Vaknar med den i högerhanden.
Fingrarna helt stela! Läslampan: Solen mitt i natten. Var finns orden som ska förändra blicken totalt? Göra världen ny.”

”Jag föddes i Gällivare 1967 och läste mammas beställda skörd från Månadens Bok. Tioåringen hukade över Per Wästbergs
kärleksromaner, Inger Alfvéns Dotter till en dotter och PC Jersilds Barnens Ö. Jag minns en titel i bokhyllan: Haren springer.
Jag trodde nog att den handlade om ett djur på språng. Något som skuttade.”

Du som lyssnar på programmet får gärna bli vän med Marie Lundström på Facebook:
http://www.facebook.com/#!/marie.lundstrom.58

Om Nina Solomin, producent

Nina Solomin kommer från Tidningen Vi, där hon i vanliga fall är kulturredaktör. Under sina tjugo år som journalist har Nina bland
annat jobbat som litteraturkritiker i SvD, frilanskorrespondent i New York, redaktör på DN Kultur, kebabförsäljare, programledare
och reporter på Studio ett och Konflikt i Sveriges Radio, guide på Strindbergsmuseet, reporter i Jerusalem, chefredaktör på Vi
Läser och författare av reportageböckerna ok, amen och Gränsen. Hon har tre små barn och en man och läser ofta flera böcker
parallellt (Max nalle, Anton Tjechov, Jeanette Winterson, Kalle och chokladfabriken, Jenny Diski).

Om Jon Jordås, reporter
Sedan 2009 har Jon Jordås varit reporter och recensent för Kulturradion, främst i programmen Kulturnytt, Nya Vågen och
Romanpriset. Hans röst har också hörts i Godmorgon, Världen!, P1-Morgon och Plånboken. Dessutom har han varit producent för
Sommardebatt samt för en av Sommarpratarna i P1. Men av allt som finns i världen så ligger ändå böcker extra nära Jons hjärta.
Helst skrivna av lite säregna författare som Lotta Lotass, Johan Jönson eller Elfride Jelinek.

Om Mona Masri, reporter
Mona Masri är uppvuxen i Malmö och har tidigare varit programledare i P3, kritiker och kolumnist i Sydsvenskan samt gjort
en radiodokumentär i P1. Under studietiden extraknäckte hon i en new age- bokhandel och bodde under en period i Berlin. Hon
har en förkärlek för modern amerikansk litteratur och återvänder ofta till Djuna Barnes, Jonathan Franzen och kanadensiskan Alice
Munro. För att stilla sitt behov av ”wit” läser hon om Tina Feys ”Bossypants” och allt av Nora Ephron.
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För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-70 25 00

Nina Solomin, producent
nina.solomin@sverigesradio.se
0704-775105
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