Stay with us: Radiostjernen Ira Glass gæster København
Moderne amerikansk radios Godfather og vært for det populære radioshow This
American Life er et af hovednavnene på Københavns Radiobiograf Festival i april.
I over 20 år har han været en af de mest markante stemmer i amerikansk radio, vært på det
legendariske kultur- og samfundsmagasin This American Life, en del af holdet bag
podcastsensationen ’Serial’ og en af de vigtigste mentorer for en hel generation af radiofolk,
der af Glass har lært at fortælle samfundets store historier ved at sætte mikrofonen helt tæt
på det enkelte menneske.
D. 14. april gæster Glass for første gang Danmark, hvor han med et liveshow i Nordeuropas
største biograf, Imperial, skyder Københavns Radiobiograf Festival i gang på den bedst
tænkelige måde, festivalens arrangører kunne drømme om.
“Vi er ovenud lykkelige for at få besøg af Ira Glass. I radioverdenen er han en legende, og vi
er beærede over at have ham som en del af vores program”, lyder det fra Benedikte Granvig
fra Københavns Radiobiograf Festival.
Ira Glass har siden 1995 bestyret mikrofonen i This American Life og har vundet et utal af
priser for programmet, som er et af USA’s mest populære. Blandt danskerne er This
American Life også et af de mest downloadede podcasts.
I Københavns Radiobiograf, der månedligt afholder lyttearrangementer i mørket i Gloria
Biograf, er der løbende blevet spillet fantastiske historier fra This American Lifes
imponerende katalog. Det har derfor fra starten været ambitionen for Københavns
Radiobiograf Festival at få Ira Glass til at indgå i programmet.
“Amerikanske radioprogrammer som This American Life er blevet en integreret del af
danskernes medieforbrug i takt med udbredelsen af podcasting herhjemme. Det synes vi,
festivalens program skal afspejle”, siger Benedikte Granvig.
Ira Glass er det første navn på Københavns Radiobiograf Festival. De næste uger vil folkene
bag løfte sløret for flere danske og internationale radioproducenter, som vil deltage i
festivalen fra 14. til 17. april. Så, som Ira Glass er kendt for at sige i This American Life: Stay
with us.

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.
This American Life er et ugentligt radioprogram med over 2,2 millioner lyttere, som sendes
på over 500 public radio-stationer i hele USA. Herudover downloader yderligere 2 millioner
hver uge den gratis podcast. Programmets indhold består hovedsageligt af journalistisk nonfiktion, men levner også plads til essays, erindringer og skønlitterære indslag. Ira Glass har
siden programmets fødsel i 1995 været vært.
For yderligere uddybning om Ira Glass’ deltagelse på Københavns Radiobiograf Festival
kontakt Benedikte Granvig på tlf. 30222570.
For yderligere oplysninger om festivalen generelt:
Kontakt festivalsekretær Anders Olling, 22994427. Festivalleder Anne Sofie Kluge
Hedegaard, 30233147.

