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Chans till prisregn för Bauer Media på
branschgalan Guldörat

Tidigare idag presenterade Radioakademin nomineringarna till radio- och
poddbranschens pris Guldörat. Fler än 300 bidrag skickades in till årets
Guldörat-gala och Bauer Media kammade hem hela 13 fina nomineringar i
flera tunga kategorier. Kvällen leds av Gry Forssell från Mix Megapol som är
konferencier. 

Galan äger rum på Vasateatern i Stockholm 20 oktober och leds av Gry
Forssell. De flesta kategorierna avgörs genom jury medan publiken röstar
fram Årets podd, Årets programledare podd och Årets programledare radio.



Omröstningen startar idag på radioakademin.org.

I följande kategorier har Bauer Media chanser att vinna pris: 

Årets avslöjande
Kalla fall: Gotlandsmorden (Podplay/Bauer Media)

Årets genombrott
Vad? I Just Want to Be Cool (Podplay/Bauer Media)

Årets intervju - podd
Emilie Olsson intervjuar i Älskade psykopat: Mamma orsakade mitt barns död
(Podplay/Bauer Media)

Årets morgonprogram
Morrongänget (Mix Megapol Göteborg/Bauer Media)

Årets underhållning – radio
Dansbandsbattle (Mix Megapol/Bauer Media)
Fråga en advokat (Rockklassiker/Bauer Media)

Årets Podd
The Daily Messiah (Podplay/Bauer Media)
Fallen jag aldrig glömmer  (Podplay/Bauer Media)

Årets programledare – radio (publikpris)
Gry Forssell, Gry Forssell med vänner (Mix Megapol/Bauer Media)
Lotta Bromé, Halv tre med Lotta Bromé (Mix Megapol/Bauer Media)
Nicke Borg, Nicke Borg (Rockklassiker/Bauer Media)

Årets programledare – podd (publikpris)
Hasse Aro, Fallen jag aldrig glömmer (Podplay/Bauer Media)
Messiah Hallberg, The Daily Messiah – ditt nyhetsflöde (Podplay/Bauer Media)

Branschdagen Guldörat har arrangerats i sin nuvarande form sedan 2018 och
hette tidigare Radio- och poddagen. Guldörat delades ut som Stora
Radiopriset första gången 2001 och bytte namn till Guldörat 2018.

http://www.radioakademin.org/


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, Portugal, 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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