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Premiär idag! Halv tre med Lotta Bromé

Idag har radioprogrammet Halv tre med Lotta Bromé premiär på Mix
Megapol. Live över hela landet, måndag till fredag kl 14.30-16.30. Många har
längtat efter att få höra Lottas välbekanta röst i radio igen och det blir ett
program med högt i tak och stor famn. 

Halv tre med Lotta Bromé kommer att bjuda på dagsfärska ämnen,
intressanta gäster och snackisar. Premiärveckan startar med Lottas besök på
röda mattan under premiären av ABBA Voyage. Måndagen bjuder också
på skjutjärnsreportern Janne Josefsson som ser tillbaka på tiden med Uppdrag



granskning, tankar kring att han, genom sin tuffa journalistik, faktiskt sårat
många människor på vägen. 

- Det är underbart att vara tillbaka i radion igen och en premiär är alltid en
premiär. I helgen såg jag ABBA-premiären tillsammans med Abborna, Kungen och
Drottningen med flera. Frida berättade dessutom varför hon hade käpp. I dagens
program hör ni också om Janne Josefssons ånger över de tuffa intervjuerna han
gjort och som kan ha skadat personer och så jag hjälper Janne med en Tinder-
annons, berättar Lotta Bromé.

Under veckan kommer också Niklas Källner, som många känner igen från
Skavlan, som är aktuell med det nya dokumentärprogrammet Fuskarna på
TV4. Ett av programmen handlar om problemet att allt fler hundar smugglas
in i Sverige, så kallade Covid-hundar. 

Albumaktuella Veronica Maggio gästar Lotta och visar upp en helt ny sida.
Artisterna Markus och Martinus kommer också, utan masker, och
premiärspelar sin nya låt.

Lotta får också besök av Måns Zelmerlöw med både nytt rosévin och ny musik
och Kjell Bergqvist som berättar hur hjärtat slår för såväl flyktinghjälp som
Formel 1.

Allt det här får du höra i Halv tre med Lotta Bromé som hör du måndag till
fredag kl 14.30-16.30 på Mix Megapol. 

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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