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Niklas Källner ikläder sig Lisa Syréns roll i Ring så spelar vi
Lördagen den 7 december axlar journalisten Niklas Källner rollen som gästprogramledare i Ring så spelar vi i P4.
Niklas är mest känd för sitt finurliga sätt att intervjua personer i SVT:s talkshow Skavlan.

Niklas Källner byter rollen i TV till gästprogramledare i radio. Foto: Karin Alfredsson/SVT 

– Det ska bli väldigt spännande att programleda en klassiker som Ring så spelar vi! Jag är ju van vid att prata med folk i Skavlan, men då mest
ute i kylan. Nu får jag komma in en varm studio, säger Niklas Källner. 

Denne västerbottning/smålänning har även synts som programledare tillsammans med Karin Winther i SVT:s programserie von
Svenssons kläder. 
Ibland bjuder redaktionen för Ring så spelar vi in en gästprogramledare som pratar med lyssnarna, ställer frågor och spelar deras
önskemusik. Lördagen den 7 december är det dags för Niklas Källner som har gjort sig känd som en orädd intervjuare med
självdistans att ta på sig programledarrollen i Ring så spelar vi. Med en totalt misslyckad intervju med artisten Lou Reed för
många år sedan, har han vänt fiasko till succé med sin intervjuteknik i Skavlan.

Fakta:
1,8 miljoner lyssnare väljer att stiga upp och äta frukost tillsammans med Ring så spelar vi varje lördagsmorgon. Programmet
startade 1968 och har med åren blivit en riktig klassiker. Flera generationer har vuxit upp med samtalen, de spännande frågorna
och lyssnarnas egen önskemusik.

Sändningstid: 
Ring så spelar vi, lördagar kl. 07.03-09.30 i P4. Även i appen Sveriges Radio Play.

Mer info om Ring så spelar vi: www.sverigesradio.se/P4    
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