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Alla våra Ligg är på smällen
I dagens avsnitt av podcasten Alla Våra Ligg delar tjejerna med sig av en
fantastisk nyhet - både Anna och Amanda är gravida! De kommer att gå
igenom det här tillsammans och hålla hyfsat jämna steg eftersom det bara
skiljer 3 veckor mellan deras beräknade födslar. Podcasten kommer förändras
en del förstås men fokus kommer fortfarande vara sex.
Alla Våra Ligg är Sveriges största podcast om sex med närmare 60 000
lyssnare per vecka. Ända sedan podden startade 2016 har målet varit att
avdramatisera sex och våga ta upp och prata om tabubelagda saker.

Anna och Amanda är vana att dela med sig av sina privatliv men framöver
kommer det nog bli på ett annorlunda sätt än lyssnarna är vana vid.
- Podden kommer troligtvis att förändras en del. Vi vill fortfarande prata om sex
på det sättet vi gjort under fyra års tid, men eftersom podden handlar om våra
privatliv så känns det oundvikligt att inte prata om hur sexlivet förändras under
graviditet och även under det första småbarnsåret, säger Anna Dahlbäck.
- Men jag vet själv att jag slutat följa profiler så fort de blivit gravida när jag var
yngre, jag har tyckt att det varit SÅ TRÅKIGT med graviditeter. Så vi får hålla en
bra balansgång. Vi är ju fortfarande Amanda och Anna snarare än "gravida
Amanda och Anna", berättar Amanda Colldén.
Lyssna på dagens avsnitt via Podplay-appen eller hemsidan.

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med nära 5 miljoner
lyssnare varje vecka. Passionerade att göra vardagen roligare för målgrupper
som våra kunder efterfrågar. Vi älskar underhållning och att skapa innehåll
och marknadsföring med ljud så att du når fram till våra miljontals lyssnare
med ditt budskap. Allt detta genom Sveriges största radiostation Mix
Megapol, nätverken NRJ och Rockklassiker, radiostationerna Vinyl FM, Lugna
Klassiker, Retro FM och Svensk Pop samt digitalt på RadioPlay och Podplay.
Vårt fokus är att generera värde för alla våra kunder, oavsett var vi möter
dem.
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