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Klart för poddversioner av Radioföljetongen och Radionovellen
Kjell Westös Romanprisbelönade bok ”Hägring 38” i uppläsning av Stina Ekblad är först ut när Radioföljetongen och
Radionovellen blir poddbara idag den 23 september.
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– Vi är så oerhört glada över det här beskedet, säger Kerstin Wixe som är ansvarig för Radioföljetongen/Radionovellen. Det har med åren
blivit allt svårare att förklara för lyssnarna varför de inte kan ladda hem våra uppläsningar när allt annat går att ladda hem och lyssna på
precis när man vill.

Kjell Westös roman ”Hägring 38”, som vann Sveriges Radios Romanpris i år, blir den Radioföljetong som ”premiär-poddas” med start 23
september. Skådespelaren Stina Ekblad läser romanen i 36 delar som alltså kommer att bli nedladdningsbara under en månads tid. Här finns
den: http://t.sr.se/1u7ISFE

När det gäller de specialskrivna radionovellerna som producerats sedan fem år tillbaka och som bland annat är de noveller som är med och
tävlar om Sveriges Radios Novellpris blir de nedladdningsbara under ett helt år på en ny webbsida:
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=4736

– Det rör sig om närmare 100 noveller, säger Kerstin Wixe. Lagom till att vi delar ut årets Novellpris på Bokmässan i Göteborg, publicerar vi
tidigare vinnare av priset samt de två första årens specialskrivna Radionoveller. Under hösten fortsätter vi sedan att publicera våra noveller
och lagom till jul kommer också våra specialskrivna Julberättelser att finnas på den här nya sidan.

Om Radioföljetongen 
I Radioföljetongen som sänds varje vardag 11.35 i P1 kan man höra uppläsningar av våra bästa skådespelare som läser böcker som man
kanske inte ens visste att man var intresserad av. Ibland sänds på samma tid Radionovellen där man kan höra specialskrivna noveller av våra
mest älskade författare.
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