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RadioPlay lanserar podcasten Kaos – en
podd om gripande och fasansfulla
händelser
Idag lanserar RadioPlay den egenproducerade podcasten "Kaos - Händelserna
vi glömde". I första avsnittet får vi följa med till San Fransisco och
jordbävningen som ägde rum där i början av 1900-talet. På bara några dagar
stod den praktfulla metropolen i lågor och staden förvandlades till ett
ruinlandskap.
Vem kommer till exempel ihåg ”Sirapstsunamin i Boston”? En gigantisk tank
brister och 8,7 miljoner liter sirap sköljer ut över Bostons gator med en

hastighet uppskattad till 56 km/h. En katastrof som tog 21 liv och hundratals
människor skadades. Kaos är storytellingpodden som tolkar gripande,
spektakulära och fasansfulla händelser som fallit i glömska. Helt enkelt
händelser som förtjänar att åter hamna i strålkastarljuset. En unik händelse
tas upp i varje avsnitt under 10 veckor.
- Det här är vår första egenproducerade podcast som vår egen redaktion har
skapat. Allt från manusarbete, inspelning, bearbetning och produktion. Podcasten
programleds dessutom av två av våra mest erfarna podcastproducenter, Jennifer
de Ward och Mattias Nordgren. Att göra bra och egenproducerat innehåll är något
vi absolut kommer satsa mer på framöver. Bauer Media är Sveriges största
kommersiella radiobolag och vi kan poddar och att dela bra berättelser. "Kaos"
gör just det och det här är verkligen ett superkul projekt, säger Lovisa Ohlson,
Podcastchef RadioPlay.
Kaos släpper nytt avsnitt varje onsdag med start idag.
Lyssna på premiäravsnittet i RadioPlay-appen eller via länken:
radioplay.se/podcast/kaos

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med närmare 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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