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Bauer Media söker morgondagens
poddstjärnor
Bauer Media söker morgondagens poddstjärnor och lanserar nu en unik
tävling tillsammans med Linköpings universitet. Fyra studenter har möjlighet
att tävla med sina egenproducerade podcasts. Vinsten är ett kontrakt med
Bauer Media.
Studenterna läser just nu kursen Podcast - ljudgestaltning, dramaturgi och
produktionsvillkor som är Sveriges enda helt renodlade podcastkurs på
högskolenivå.
- Bauer Media och RadioPlay strävar efter att vara störst när det gäller ljud. Den
stora ljudboomen är här och det har även Linköpings universitet uppmärksammat
som skapat Sveriges första poddkurs på universitetsnivå. RadioPlay söker alltid
efter de största poddstjärnorna och därmed är det otroligt roligt att kunna göra
den här tävlingen tillsammans med studenterna på Linköpings universitet, säger
Lovisa Ohlson, Podcastchef på Bauer Media.
Under våren har alla kursdeltagare jobbat med sina poddidéer, produktionen
och innehållet. Slutligen valdes fyra poddar ut som finalister av Bauer Medias
jury.
De fyra finalisterna Mirza Tule, Fredrik Nilsson, Mattias Edborg och Clara
Karlin tillsammans med Joakim Malmberg är alla stolta att stå som möjliga
vinnare.

Vad gillar du lite extra med ljudmediet podcast?

- Jag gillar att det är väldigt fritt. Det finns utrymme att ha ett väldigt smalt och
nischat innehåll, samtidigt som det kan vara väldigt brett, stort och allvarligt. Det
finns något för alla oavsett intresse, säger Mattias Edborg, Mannen med den
gula rocken.
Vad har varit det mest lärorika under den här processen, fram till färdigt
tävlingsbidrag?
- Det har varit väldigt lärorikt att utveckla ett helt eget koncept från grunden. Det
krävdes mer än jag räknat med för att våga tro på en idé och genomföra den fullt
ut, säger Fredrik Nilsson, Minnets melodi.
- Jag är imponerad av Bauer Medias ambition att vilja utveckla poddskapandet.
Jag är stolt över att våra studenter skapat så många inspirerande poddidéer och
vågat anta den här utmaningen, berättar Annelie Norberg, kursansvarig för
Podcast, ljudgestaltning, dramaturgi och produktionsvillkor vid Linköpings
universitet.
- Det är ovärderligt för vår utbildning att samverka med en professionell partner
och lite extra kul att sticka ut hakan och göra det med en kommersiell partner
som Bauer Media är, avslutar Annelie.

De fyra tävlingsbidragen:
Fotbollskärlek
Fotbollskärlek lyfter tysta eldsjälar inom svensk fotboll som jobbar bakom
kulisserna. Programledaren intervjuar människor i Sverige som hellre tvättar
kläder för Division 6-lag på lördagar, än att titta på Premier League eller
Allsvenskan.
Mannen med den gula rocken
Lyssna på denna följetongsdrivna podcast där en berättelse skrivs av flera
författare och där varken du som lyssnar eller du som skriver vet hur den
kommer att sluta. Här samlas unika historier berättade av er.
Två rum och kök
Det finns tusen sätt att bo på, hus, bilar, båtar, kojor, slott. Följ med till ett
tantrakollektiv, in i husvagnslivet och ut på Atlanten. Du möter en ny person i

varje avsnitt, med ett nytt sätt att bo.
Minnets Melodi
I Minnets Melodi träffar du människorna som levt längre än de flesta. Genom
ögonblicken som gjort skillnad och musiken som betytt mest.

Alla tävlingsbidrag finns nu att lyssna på. Klicka här för att lyssna och rösta
på din favorit.
Omröstningen är öppen mellan 13 april och 8 maj.
Läs mer om tävlingen och podcastkursen på Linköpings universitet här.
Kontaktuppgifter:
Annelie Norberg, kursansvarig LiU.
annelie.norberg@liu.seMobil: 072-334 30 48

Bauer Media är det självklara mediehuset för ljudbaserad underhållning. Vi
ger dig plattformen, nätverket och möjligheterna att utveckla din talang,
förverkliga dina idéer och göra din röst hörd. Med vårt breda utbud
underhåller vi hela Sverige, on air, online och on demand med Podplay och
RadioPlay - våra plattformar för tusentals populära podcasts.
Vi är en del av Bauer Media Group, finns i åtta länder; Sverige, Norge,
Danmark, Finland, Polen, Slovakien, Irland och Storbritannien och når mer än
55 miljoner lyssnare varje vecka. Vi är störst i Europa i digital och
kommersiell audio. Vi skapar innehåll som når fram och låter människor
uppleva ljudets kraft och möjligheter. Vi kallar det ljudeffekten.
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