Pressemeddelelse fra Københavns Radiobiograf

Radiofestival bugner med verdensstjerner og danske græsrødder
Københavns Radiobiograf får besøg af uafhængige danske podcastere og
internationale radiostjerner, når festivalen går i luften i april. I dag offentliggør
festivalen sit program.
Premierearrangementet til Københavns Radiobiograf Festival med This American
Lifeværten Ira Glass blev udsolgt på 20 minutter, men der stadig fantastiske
lytteoplevelser i vente for alle dem, som ikke fik billet til showet i Imperials største
biografsal med plads til 1002 lyttere.
I dag offentliggør festivalen nemlig sit samlede program, der fra 14. til 17. april byder
på 12 radiobiografer med danske og internationale radioskabere, lærerige
workshops og paneldebatter. Festivalen repræsenterer derved både den hastigt
voksende underskov af danske podcastere, der uafhængigt producerer og udgiver
fantastiske fortællinger. Samt de stjerner, der inspirerer dem.
“Festivalens program afspejler den udvikling, som radio og podcast gennemgår i
disse år: Vi ser en stigende interesse for toneangivende amerikanske podcasts, som
smitter af på lytternes interesse i nordisk og europæisk kvalitetsradio, mens nye,
danske podcastere vrimler frem”, siger festivalleder Anne Sofie Kluge Hedegaard.
Festivalen gæstes af en lang række uafhængige danske podcasts som Podstories,
Kontoret og Spildtid, og festivalens gæster kan også se frem til en række intense,
sjove og øjenåbnende lydoplevelser fra anerkendte danske, skandinaviske, engelske
og franske navne på festivalen. Blandt de skandinaviske navne er prisvindende
svenske radiodokumentarist Martin Johnsen og den anerkendte Ingvild Nielsen fra
norske NRK.
Frankrig er repræsenteret af 
Silvain Gire, der som chefredaktør for ARTE Radio har
høstet internationale radiopriser siden 2002. Fra England kommer den innovative
Eleanor McDowall fra Falling Tree Productions, som vil få kroppen til at 
mærke

radiofortællinger. Programmet byder også på flere danske podcastpremierer,
heriblandt fra danske Third Ear.
Se programmet her: http://radiofestival.dk
Københavns Radiobiograf Festival er fire dage med danske og internationale
radioskabere, masterclasses, debat og intens lytning af det bedste radio, der findes.
Festivalen finder sted 14.17. april 2016.
For yderligere oplysninger: Kontakt festivalsekretær Anders Olling, 22994427.
Festivalleder Anne Sofie Kluge Hedegaard, 30233147.

