Årets Bachelor Simon Hermansson tillsammans med kompisen Mattias.
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Ungkarlen avslöjar allt om Bachelor
I kväll har "Ungkarlen avslöjar allt" premiär, podden där årets Bachelor,
Simon Hermansson, avslöjar hemligheterna bakom tv-succén. Allt från de
smutsiga intrigerna till vad som egentligen händer när kamerorna stängs av.
Den här gången spelas programmet in i Sydafrika i en villa som han delar
med 22 tjejer. Nytt för i år - ytterligare en Bachelor har klivit in i programmet.
Vi har tidigare kunnat följa "Tjejerna avslöjar allt" direkt efter programmet
Bachelor. Där skvallrar tjejerna om varandra och om Bachelorn. I podden
"Ungkarlen Avslöjar Allt" får årets Bachelor Simon chansen att berätta sin
sida av TV-programmet och om hur han upplever dejterna.

Simon Hermansson, 29, är hockeykillen från Örnsköldsvik som lockade
rekordmånga ansökningar när han offentliggjordes i våras.
-Asså det här är vidrigt. Podcastens största hemlighet är egentligen hur
oglamoröst det kan vara i denna lyxiga miljö vi ser på Tv-rutan, säger årets
Bachelor Simon Hermansson.
I podden hör vi också Mattias som är Simons kompis sen länge. Mattias
började, som ett prank, att anmäla Simon till olika dejtingprogram som till
exempel Paradise Hotel. När Bachelor sökte en ungkarl så gick Mattias in
helhjärtat för att få med Simon i programmet. I podden är det också Mattias
som med sin list och kännedom får ur de där smaskigaste detaljerna ur
Simon.
Lyssna på premiäravsnittet av "Ungkarlen avslöjar allt" i RadioPlay-appen
eller klicka här.
Nya avsnitt varje tisdag och torsdag.
Om TV-programmet Bachelor
En man vill hitta någon att dela livet och lär känna en grupp singelkvinnor,
som alla hoppas vinna hans hjärta. Här bjuds det på romantiska dejter i ett
semesterparadis och i rosceremonin väljer bachelorn vilka kvinnor han vill
fortsätta dejta.

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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