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Tjejerna kommer ut när podcasten Alla
Våra Ligg sänds live

Tjejerna bakom podcasten "Alla Våra Ligg" har tidigare varit anonyma och har
sänt podcasten under namnen ”Linnea” och ”Saga”. Nu är de redo att komma
ut med sina riktiga namn och gör det genom att sända podcasten live.

- Vi har haft våra skäl till att vilja och behöva vara anonyma, men nu är vi redo
för att podda under våra riktiga namn. Vårt mål är ju att avdramatisera sex och
att kunna prata om svåra/tabubelagda saker och då vill vi föregå med gott
exempel och visa lyssnarna att vi verkligen står för det vi säger. Sex är ju trots allt



en sak som alla människor har en relation till och som påverkar oss rätt mycket.

Linnea och Saga ser fram emot en rolig kväll och hoppas att det kommer
mycket folk.

-Förutom att skratta och ha sjukt kul så kommer ni få se några av våra personliga
favoritåtervinningar (sexpartners som gästat podden). Vi vill skapa en avslappnad
kväll med härlig stämning där folk går hem med ett ännu större självförtroende
när det gäller att stå för sina val och äga sin sexualitet, avslutar Linnea.

Podcasten kommer att sändas live på det nyöppnade hotellet At Six i
Stockholm, tisdagen 4 april, insläpp 19.00.

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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