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Kino gör ny podd bakom kulisserna i Cannes
I år satsar filmprogrammet Kino stort på filmfestivalen i Cannes. Roger Wilson och Lisa Bergström rapporterar om allt som
händer under festivalen i P1 och varje dag summerar de dagens filmupplevelser i Cannes-podden i Sveriges Radio Play.

Filmfestivalen i Cannes är störst och viktigast i världen. Filmstjärnor, mästerregissörer, journalister och autografjägare trängs med varandra
under tolv späckade, intensiva dagar. Mitt i röran finns Kinos utsända Roger Wilson och Lisa Bergström.

Varje dag summerar Roger och Lisa sina intryck i Cannes-podden, en unik inblick bakom kulisserna i Cannes. Vilka filmer är floppar, och vilka
är mästerverk? Vilka stjärnor är divigast? Och vem är favorit till att vinna guldpalmen?

– Cannes är en helt galen plats under festivalen, säger Kinos producent Lisa Bergström. Alla andas och lever film, dygnet runt. För oss är
Cannes-podden en chans att berätta allt det som inte ryms i de vanliga festivalrapporterna. Om stämningarna i biosalongerna, bråken,
ryktena och skandalerna.

Nytt för i år är Kino Talkshow från Cannes. Utöver Kinos sändningar på fredagar tar redaktionen nu över Nordegren och Epsteins programtid
kl. 15.03 i P1, tisdag 21 maj.

– Tisdagen den 21 maj sänder vi en Kino-talkshow från Cannes. Där samlar vi en del av de många svenskar som finns på plats på festivalen i
år. Eftersom Cannes också är som en stor marknadsplats fattas där många av de avgörande besluten för svensk film, berättar Kinos
programledare Roger Wilson.

Kino från Cannes: Fredag 17 och 24 maj kl. 14.03 i P1.

Kino talkshow: Tisdag 21 maj kl. 15.03 i P1.

Cannes-podden, varje dag på Sveriges Radio Play. 
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För mer information och intervjuer med Roger och Lisa, vänligen kontakta:
Caroline Meyer Lagersparre, pressansvarig P1
caroline.meyer@sverigesradio.se
0730-70 25 00

Lisa Bergström, producent och programledare
lisa.bergstrom@sverigesradio.se
+46 768 76 20 38
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