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Tousin "Tusse" Chiza gör debut som programledare
för Barnradions Tjuvlyssnat
Högaktuelle Tousin ”Tusse” Chiza vann nyligen en jordskredsseger i
Melodifestivalen. Nu debuterar den mångfacetterade artisten som programledare
för Barnradions Tjuvlyssnat – en serie där unga från hela Sverige delar med sig
av sina hemligaste historier direkt ur livet.

Tousin ”Tusse” Chiza är programledare för Tjuvlyssnat. Foto: Emma Janke

Det handlar om att ha en kompis som är mytoman, för dominant eller sjuk i anorexi, om
mobbning och svek. Men också om pirrande kärlek och pinsamheter. Tusse är
programledaren som lotsar lyssnarna mellan berättelserna och delar med sig av egna
upplevelser.

– Det är spännande att ta del av andras erfarenheter. Jag blir glad, ledsen och ibland
förbannad över vad folk varit med om. Men jag känner också igen mig i flera av
historierna, säger Tusse.

Tjuvlyssnat är en serie i tio delar i gränslandet mellan dokumentär och drama. Den
bygger på djupintervjuer med ett stort antal barn mellan 11 och 13 år från olika delar av



Sverige. Dessa historier har sedan anonymiserats och spelats in av barnskådespelare i
samma ålder. Sammantaget ger serien en unik inblick i ungas liv i Sverige idag.

– Stor dramatik, lögner, stormig kärlek och bittra svek händer i varenda femte-, sjätte-
och sjundeklassares liv. I omklädningsrummet efter innebandyträningen, i
fritidsgårdens uppehållsrum och på vägen hem från skolan. I ”Tjuvlyssnat” får du
ocensurerade hemligheter rakt in i ditt öra, säger Emma Janke, som regisserat ihop
med Laura Wihlborg.

Tjuvlyssnat har premiär 11 april kl. 10.45-11.00 i P4 och som podd i Sveriges Radios
app samt på sverigesradio.se/dramaforunga 
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För mer information, vänligen kontakta:
Frida Derwinger, konstnärligt utvecklingsansvarig, Drama för unga
frida.derwinger@sverigesradio.se, 08 784 15 68
Sveriges Radios presswebb: sverigesradio.se/press 
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