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SCEN F1
16.00 – 16.45 DOKUPODD 2017
PRESENTERAR STOLT: ANNA SALE
FRÅN DEATH, SEX & MONEY
Hennes podd om död, sex och pengar är
en av USA:s största poddsuccér. Med sitt
personliga tilltal får hon kända och okända
att öppna sig om alltifrån sina misslyckade
sexliv till ekonomiska skulder och tankar
om döden. 2015 utsågs Death, Sex & Money (WNYC) till årets podd av New York
Magazine. Hur gör hon? Möt en av poddvärldens mest framgångsrika.

17.00 – 17.45 BARNAMORD
OCH VANSINNESDÅD – P3
DOKUMENTÄR

Varför lockas vi så av berättelser om brott
och straff? Och hur skildrar man hemska
dåd utan att gå över de etiska gränserna?
Smyglyssna på Tove Paléns kommande P3
Dokumentär ”Black Metal-morden” och
hör Sofia Sofroniadou om arbetet med
”Barnamorden i Arboga”. Programledare:
Hanna Hellquist (Morgonpasset i P3).

18.00 – 18.45 CREEPYPODDEN
OCH HONEY & THE BEES
PUBLIKEN

Den ena podden berättar spökhistorier
från internet och den andra handlar om
relationer, skönhet och hederskultur. Båda
har en hängiven och engagerad publik
som aktivt är med och skapar innehållet.
Hur har de gjort för att få det? Jack Werner
(Creepypodden, P3) och Lina Taha (Honey
& the Bees, Bauer Media) berättar. Programledare: Linnea Wikblad (Girlspodden
och PP3).

19.00 – 19.45 POLITISKA PODDPULSEN

Kalle Lind och Susanna Dzamic från Fredag i
P4 och Snedtänkt testar teser, prövar prognoser och kontrollerar kollen hos en panel
från Sveriges Radios politiska poddar. Panelen har uttryckligen bett om att få slippa
tävlingsmoment. Vi får väl se hur det blir
med det. Henrik Torehammar (Det politiska
spelet), Sara Stenholm Pihl (USApodden)
och Robin Olin (Europapodden).

20.00 – 20.45 HUR FÅR MAN LIGGA?
Sex- och relationspoddarna växer så det
knakar och nischar in sig på alltifrån singelliv till parterapi. Är det viktigt att den som
ger råd är utbildad expert? Eller kan det till
och med bli bättre av att den som svarar är
lika vilsen själv? Här får du också chansen
att ställa din fråga till relationspanelen: Maria
Maunsbach (Ligga med P3), Allan Linnér

(Radiopsykologen) och Mohamed Touzari
(Singelrådet). Programledare: Farah Abadi
(Relationsradion i P3). Lördagskvällen
avslutas med en erotisk novell uppläst av
skådespelaren Adam Pålsson.

SCEN F2
17:00 – 17.45 HISTORIEPODDARNAS STORMAKTSTID

#dokup

odd

EN FEST FÖR PODDAR,
DOKUMENTÄRER OCH
ANDRA BERÄTTELSER

gästar podden och får sina kort lagda.
(Äkta Spåman Podcast).

18.00 – 18.45 KRULL & KRIMINELL

I Krull & Kriminell intervjuar Bobbo Krull
människor med erfarenheter från den
kriminella världen. På DokuPodd gästas
han av två före detta brottslingar. En av
dem har polisen klassat som Sveriges
farligaste man. (Krull Production).

Historia är hett i poddvärlden och publiken
är vetgirig. Hur låter det när man väcker
historien till liv i poddformatet? Och får
man berätta historien hur som helst?
Dessutom: publik-quiz på historietema!
Mattias Lundberg (Den svenska musikhistorien, P2) Cecilia Düringer (P3 Historia), Daniel Hermansson (Historiepodden,
Bauer Media). Programledare: David Rune
(Produktionsbolaget Munck).

19.00 – 19.45 TANKESMEDJAN
ROASTAR PODD

18.00 – 18.45 ATT BERÄTTA DET
MEST PRIVATA

MELLANRUMMET

Journalister berättar ofta andra människors historier. Men vad händer när mikrofonen riktas åt det egna hållet? I ”Vilmer
utan diagnos” skildrar Anna Berg de
första åren i hennes och Anton Bergs son
Vilmers liv (P1 Dokumentär). I ”Hemligheten” pratar Nishtman Irandoust för första gången öppet om de övergrepp hon
utsattes för som barn (P4 Dokumentär).
Hur är det att lämna ut sig själv? Och ska
en historia berättas till varje pris? Programledare: Emmy Rasper (Psyket och
Språket i P1).

19.00 – 19.45 UFOPODDEN VAD SKA MAN TRO PÅ?

Nio skidåkare hittas döda i bara underkläderna. En grupp skolelever ser ett
tefat landa och militären utreder mystiska
flygande föremål. Historierna i Ufopodden grundar sig på vittnesmål och polis
rapporter. Men hur balanserar man på
gränsen mellan det vetenskapliga och det
som inte går att förklara? Andrev Walden,
journalist och kolumnist med rymden som
specialområde och Clas Svahn, journalist
och vice ordförande i UFO-Sverige. Programledare: Moa Gammel (Ufopodden i P3).

STUDION

– LIVE PÅ SCEN
17.00 – 17.45 ÄKTA SPÅMAN
MÖTER CAROLINA GYNNING

I Äkta Spåman Podcast låter konstnären
Linda Spåman tarotkorten leda till magiska
möten med modiga människor. Modellen,
designern och konstnären Carolina Gynning

Vad ska du egentligen tänka om dagens
hetaste ämne: podden? Dessutom
dissekerar några av landets skarpaste
hjärnor högaktuella politiska frågor
och stora händelser på ett osakligt och
kraftigt vinklat sätt. Elinor Svensson,
Johanna Wagrell och Marcus Berggren
(Tankesmedjan i P3).

16.45 – 18.30 FÅ TIPS AV EN
PODDSPECIALIST

En av Sveriges mest erfarna dramaturger,
Creepypoddens producent Ludvig
Josephson, ger dig sina bästa råd om
hur du kan bygga din berättelse. Teknikern och ljudgeniet Monica Bergm ark,
även känd som DJ Monica, svarar på
allt om mikrofoner, inspelning och ljudnivåer.

18.30 – 19.30 BLI SPÅDD I
EN PODD

Befinner du dig i ett vägskäl i livet?
Eller är du bara sugen på att vara med
i en podd? Få dina kort lagda av Linda
Spåman från Äkta Spåman Podcast. Alla
samtal spelas in och kan dyka upp i en
podd i framtiden.

LYSSNINGSLOUNGEN
Här kan du när som helst under kvällen
slå dig ner en stund i en soffa, titta ut
över vattnet och lyssna på smakprov ur
några av Sveriges Radios mest populära
program. (I ”Lobbyn” 3 tr upp).
Tack till alla som medverkat under
DokuPodd 2017 från WNYC, Produktionsbolaget Munck, Bauer Media, Krull
Production AB, Äkta Spåman Podcast
och Sveriges Radio.
Alla poddar som hörts på evenemanget
hittar du där poddar finns.

