
Jeanette Predin och Mikaela de Ville utgör varsin del av Knoddpodden.
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Ny podd om föräldraskap och barn

Idag lanseras Knoddpodden, en podd om vardagen med barn och saker man
pratar med andra föräldrar om. Veckopeng, grönsaker, potträning, resor… Hur
gör du? Inget är pinsamt eller fel, vi gör alla rätt - på vårt sätt!

I podden kommer vi få lyssna på öppna och lättsamma samtal mellan
småbarnsföräldrarna Jeanette Predin och Mikaela de Ville och deras olika
perspektiv på ämnet.

Erfarenhet kring knoddar och föräldraskap finns det gott om. Mikaela har



själv två barn, döttrarna Vera, 8 år och Edith 5 år. Jeanette är mamma till
dottern Polly, snart 5 år.

I första avsnittet får vi bland annat höra om tips inför flygresan, smarta råd
vid val av sittplats, knep för att få långflygningar att gå smidigare och hur
man bäst packar handbagaget. Dessutom avverkas Mikaelas motstånd till
barnvagnar och båda tjejernas förkärlek till sparkcyklar.

Knoddpodden hittar du i RadioPlay-appen eller via radioplay.se. Nya avsnitt
publiceras varje tisdag.

Lyssna på Knoddpodden här.

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.

http://www.radioplay.se/knoddpodden
http://www.radioplay.se/knoddpodden
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