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Gry Forssell debuterar som sommarvärd

Gry Forssell är flerfaldigt prisad som Sveriges mest populära programledare
så många lyssnare runt om i Sverige som gläds åt nyheten att hon är en av
årets sommarvärdar. 

Till vardags så hörs hon på Mix Megapol där hon tillsammans med bland
andra Jakob Öqvist och Karolina Widerström gör morgonprogrammet Gry
Forssell med Vänner.

Det är första gången som Gry sommarpratar och som det radioproffs hon är så
har hon valt att göra sitt program i direktsändning. 



- Mitt Sommar ska framför allt handla om mitt 30-åriga yrkesliv i
underhållningens tjänst. Om min kärlek till radion och det knäppa i att jag aldrig,
förrän nu, förstått att det alltid varit självklart att jag ska jobba med just det. Jag
brukar mötas med oförståelse när jag säger att jag aldrig haft ångest så det här
blir väl mitt första terapisamtal. Med mig själv som terapeut – så det blir perfekt!,
säger Gry Forssell. 

Gry Forssells sommarprat kan höras i P1 kl 13:00 25 juni och programmet
produceras av Erika Strand-Berglund.

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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