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Musikhjälpen träffas igen
Jason Diakté, Gina Dirawi och Kodjo Akolor återförenas fredag 27 april. Trion kommer att berätta vad som har hänt med de
insamlade pengarna sedan checken på 18,1 miljoner kronor lämnade Gustav Adolfs torg i Göteborg i december. Dessutom blir
det livemusik med Joel Alme, Alice B, Panetoz och Alina Devecerski.  

- Jag blir hungrig bara jag tänker på buren, säger Kodjo Akolor. Men det är absolut den underbaraste och mest prövande
upplevelsen jag har haft. Jag skulle göra om det utan tvekan. Jag har ju kontakt med både Jason och Gina, så att träffa dem känns
inte så konstigt. Men det kommer att bli kul att få sända med dem igen.

Jason, Gina och Kodjo följer upp vad som har hänt med pengarna som samlades in i december till förmån för flickors rätt att gå i
skolan. Till sin hjälp har de Finn Norgren, Radiohjälpens generalsekreterare, och ett flertal av de ideella organisationerna som vet
mer om hur pengarna har gjort nytta. De kommer även ta reda på var några av de omtalade auktionsobjekten hamnade, och spela
önskade låtar. Naturligtvis blir det ett axplock av höjdpunkterna från sändningen i december.

Musikhjälpens återträff direktsänds från Radiohuset i Göteborg 27 april kl 10.02 – 16.00 i P3.

Om Musikhjälpen: Musikhjälpen är Sveriges Radios, Sveriges Televisions och Radiohjälpens insamlingsprojekt. 2011 års tema var
”Alla flickor har rätt att gå i skolan”. Musikhjälpen arrangerades för fjärde året i rad och Jason Diakté, Gina Dirawi och Kodjo
Akolor sände live dygnet runt i P3 och SVT från ett glashus på Gustav Adolfs torg i Göteborg 12-18 december.

Läs mer om Musikhjälpen på www.musikhjälpen.se
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