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Antti Holma liittyy RadioPlayn tekijäkaartiin – Auta Antti! vastaa
kuulijoiden kysymyksiin
Miten selvitä 28-vuotiaana avioerosta?

Miten vegaanisesta kakusta saa mahdollisimman kuohkean?

Miten näin 37 vanhana kotiin jo homehtuneena voisin saada kavereita elämääni, kossun juonti ei kiinnosta?

Luovuus, mistä sen tavoittaa?

Mitä tehdä, kun miehellä ei seiso?

Bauer Median digitaalinen RadioPlay-kanava saa eturivin vahvistuksen näyttelijä Antti Holman Auta Antti! -sarjan alkaessa 7.12. Uudessa
RadioPlayn alkuperäispodcast-sarjassa Antti Holma vastaa kuulijoiden lähettämiin kysymyksiin.  

Auta Antti! on täysin omanlaisensa kokonaisuus. Vaikka päällimmäisenä onkin huumori, niin Holma tuo vastauksissaan esille
vakavampiakin aiheita ja ottaa kantaa moniin asioihin. Jaksoja kuunnellessa vuorotellen naurattaa, nolottaa, häkellyttää ja ihmetyttää.
Joka tapauksessa viihdyttävyysarvo on äärimmäisen korkea, kertoo RadioPlayn tuotepäällikkö Kirsi Takala.
 

Antti Holma on julkisuuden myötä saanut paljon yhteydenottoja, joissa häntä pyydetään ottamaan kantaa johonkin asiaan. Sarjan konsepti
luotiin tämän ilmiön ympärille.

Auta Antti! -sarjan idea lähti siitä, että ihmisillä tuntuu olevan aika paljon ongelmia, ja he myös hakevat niihin apua ihan mistä vain,
esimerkiksi minulta. Minulle on itketty sosiaalisen median yksityisviesteissä melkein mistä tahansa, oli sitten kysymys hiivatulehduksesta
tai homovihasta. Olen usein koettanut vastata, kunnes jossain vaiheessa aloin huolestua vastaamiskompetenssistani, jota ei siis ole.
Siispä tein kyvyttömyydestäni ohjelman. Nyt vastaan kymmenosaisessa podcast-sarjassa ihmisten kysymyksiin ja jos en osaa ollenkaan,
panen vahingon kiertämään ja kysyn niiltä, jotka osaavat, Antti Holma kertoo.  
 

Tämän syksyn kuunnelluimpia podcasteja RadioPlayssä ovat olleet Antti Mäkisen ja Kimmo Timosen NHL-aiheinen Kimanttia, MTV:n
rikostoimittajien Jarkko Sipilän ja Pekka Lehtisen Rikospaikkaradio sekä Anna Perhon ja Jenni Pääskysaaren Perho & Pääskysaari -sarja.

Auta Antti! -sarja on erinomainen lisä RadioPlayn monipuoliseen tarjontaan, ja uskon, että se menestyy hyvin. Yhä useammat ovat tänä
vuonna löytäneet podcastit, ja tekijät kuten Antti herättävät mielenkiintoa podcasteja kohtaan myös niiden joukossa, jotka niitä eivät ole
aiemmin kuunnelleet, Takala jatkaa.

Auta Antti! -sarjan ensimmäinen jakso julkaistaan 7.12. Uusi jakso RadioPlayssä aina perjantaisin.

Haastattelupyynnöt: Kirsi Takala, kirsi.takala@bauermedia.fi, 040-5654956

RadioPlay on Bauer Median digitaalinen audiopalvelu, joka löytyy osoitteesta RadioPlay.fi tai sovelluskaupasta.


