
Anna Dahlbäck & Amanda Colldén

2017-04-05 15:48 CEST

Tjejerna från podcasten Alla Våra Ligg är
nu offentliga

Igår kväll hade Alla Våra Ligg en live podcast på Hotel At Six i Stockholm.
Kvällen var utsåld och stämningen hög.

Sedan podden startade i höstas har tjejerna bakom den varit anonyma och
kallat sig ”Linnéa” och ”Saga”. Men igår kom de ut i offentligheten med sin
riktiga identitet.

Tjejerna bakom succén heter Amanda Colldén och Anna Dahlbäck.



- Vi är stolta och tycker att det ska bli skönt att äntligen få köra på våra riktiga
namn, OCH nervöst som tusan också, såklart. Säger Amanda

- Det var en magisk kväll, så himla fin stämning. Vi hade skitkul och det var så kul
att se lyssnarna. Träffade några i publiken som efter de börjat lyssna på podden
lovat varandra att komma minst tre gånger per dag. Det är helt fantastisk
respons. säger Anna

Liveavsnittet finns nu att lyssna på i RadioPlay-appen.

Alla Våra Ligg är Sveriges största podcast om sex. ”Linnéa” och ”Saga” pratar helt
ocensurerat om sina sexuella erfarenheter och bjuder de in sina gamla ligg i
samtalet som ”veckans återvinning. Varje torsdag släpps ett nytt avsnitt i
RadioPlay-appen. 

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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