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Premiär för Jakt i P1 med David Silva
Med start 1 september sänder P1 en ny serie om jakt i fyra delar under rubrikerna mat, makt, historia och känsla. Vad
händer inombords i det ögonblick jägaren kramar avtryckaren? Hur gick det till när allmogen fick jakträtt? Var tar alla
älgstekar vägen och varför blir samtalet om jakt ofta så aggressivt?

Jakt i P1 är programmet för alla som ser skogen lite utifrån och funderar på vad som händer där bakom trädridån.

– Det ska bli roligt att göra ett jaktprogram för oss som inte själva jagar, säger David Silva, programledare. Med tanke på hur mycket vilt det
finns här i Sverige är det ju konstigt att vilt inte är en större del av den traditionella svenska husmanskosten.

David Silva stämmer träff med bland andra en miljöpsykolog, en historiker, en konservator och en vegetarian som jagar.

Producent och reporter är Jenny Berntson Djurvall.

Sändningstid: måndagar kl. 10.35 i P1 med start 1 september.

Om David Silva
David är radioproducent och musiker. Har hörts i P1 tidigare, bland annat som sidekick i Meny med Carina Brydling och i musikdokumentären
Kap Verde i Cesaria Évoras fotspår. David ligger bakom P2-succén Duellen i P2, som nominerats till såväl Prix Italia och Prix Europa, och
tillsammans med Agnes Lo Åkerlind och Billy Rimgard tog David ett grepp på 2000 talets svenska popmusik i serien Festen Fortsätter i P3 och
i P4. David producerar och arrangerar all musik till Radioapan i P4 och på sverigesradio.se.

(David jagade sina första djur i Österslöv utanför Kristianstad. Änder och grodor mest, som han aldrig hann ifatt. Senare i Colombia, där han
delvis är uppvuxen, var det ofta ödlor och ormar som blev offer för kompisgängets slangbellor. Sen blev det att följa med kompisar, som
sällskap, på pass eller att gå i drev. Nu är det mest svamp och bär som David själv tar med hem från skogarna runt Stockholm. Viltkött tjatar
han till sig från olika kompisar. Och mer eller mindre avlägsna bekanta.)
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