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Nypremiär för Bästa minnet i P1
Nytt format, ny programledare och nya medverkande som Anna-Charlotta Gunnarsson, Staffan Dopping, Jenny Strömstedt. Det
är mycket som är nytt när Bästa Minnet är tillbaka i etern lördag 3 maj kl. 16.03.

Nina Allergren programleder Bästa Minnet i P1. Foto: Martina Holmberg/Sveriges Radio

Årets programledare heter Nina Allergren  och har en mångsidig karriär bakom sig. P3, Radio Stockholm och SR Metropol är några av de
kanaler hon har jobbat för. Nu närmast kommer Nina från P4 Extra. Med en uppsluppen programledarstil kryddad med vassa formuleringar, är
Nina en självklar radioröst.  

– Egentligen är jag själv inte så ny, jag gjordes redan i slutet av 60-talet. Fast det är klart; jämfört med kinesiska muren eller Hasse Tellemar är
jag splitterny. Och för P1-lyssnarna är jag färsk som en nyfiskad abborre, säger Nina Allergren. Jag vill att lyssnarna ska bli nostalgiska,
upplysta och kungligt roade. ”Infotainment” är visserligen ett 90-talsord, men för mig är det, även 2014, det finaste man kan pyssla med.

Årets deltagare har alla anknytning till media på ett eller annat sätt. Nyhetsjournalister, tidigare utrikeskorrespondenter och andra
medieprofiler finns representerade i det starka startfältet. Anna-Charlotta Gunnarsson, Staffan Dopping, Jenny Strömstedt, Elisabet
Höglund, Svante Weyler, Natanael Derwinger och Staffan Heimerson är några av de medverkande.

– I år jobbar vi mycket med att ge programmet hög puls. Överraskningsmomenten är många och  lyssnaren ska både få sig ett gott skratt och
minnas tillbaka tillsammans med de tävlande, säger producenten David Rune.

Bästa Minnet i P1 sänds lördagar kl. 16.03 med repris söndagar kl. 13.30. Premiär lördagen den 3 maj och sexton veckor framåt. 

Förhandslyssna gärna på programmet här: www.munck.se/press
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