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Sarah Dawn Finer julvärd på Mix Megapol

Klockan 16 startade årets upplaga av den årliga succén Mix Megapol
Jul. Samtidigt avslöjades att Sarah Dawn Finer blir årets julvärd på Mix
Megapol, där hon presenterar julmusiken och håller svenska folket sällskap
under julafton.

Varje år ställer Mix Megapol om sitt musikutbud under en månad, och spelar
100 procent julmusik. Klockan 16 tryckte Sarah Dawn Finer på startknappen
och presenterade den låt som svenska folket i en omröstning valt ut som
årets första jullåt – Tänd ett ljus med Triad.

Dessutom avslöjades då att Sarah Dawn Finer blir årets julvärd på Mix



Megapol. Hon kommer att presentera julmusiken och vara hela landets
sällskap under julaftonen, från klockan 10.

-Det är superhärligt att äntligen få starta Sveriges bästa julradio igen, säger Mix
Megapols programchef Alexander Lindahl. December är som en stor härlig
snöpuckel i kurvan över våra lyssnarsiffror varje år, vi vet att folk verkligen älskar
när vi spelar 100 procent julmusik, fortsätter han.

Som en del av årets julsatsning arrangerar Mix Megapol en stor julkonsert,
lördag 14 december på Musikaliska i Stockholm. På scen står några av
Sveriges främsta artister inom julmusik – bland annat Måns Zelmerlöw,
Sanna Nielsen, Shirley Clamp, The Mamas och Miss Li.

Musiken är noggrant utvald för att passa svenska folkets önskemål. De stora
klassikerna kommer självklart att ha en stor plats i utbudet, men
kompletteras med nyinspelade jullåtar från artister som Linnea Henriksson,
Robbie Williams, Sarah Dawn Finer, Carola, Bryan Adams och David Lindgren.

Julmusiken fortsätter på Mix Megapol fram till 26 december.

Bauer Media har störst räckvidd i det nya ljudlandskapet med över 5 miljoner
lyssnare varje vecka och 2 miljoner per dygn på plattformar som Mix
Megapol, NRJ, Rockklassiker, Vinyl FM, Svensk Pop, Lugna Klassiker och alla
våra poddar på RadioPlay.
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