T I P S E T MED P O D C A S T
Juletider och Webbradio!
Ja, vad passar bättre än att titta in och knappa lite
på sin radio och få lite ljuvliga tips i jul- och
nyårstider.

Julen i P4 plus
I år kommer inte Sveriges Radio att ha några
egna julmusikkanaler som man haft under ett
flertal år utan i år kommer man spela mer i de
traditionella kanalerna och främst P4 plus. Där
har man inte förut spelat så mycket julmusik men
i år blir det annorlunda.

Mix Megapol Jul
Kan
man
lyssna
på
via
sidan:
https://www.radioplay.se/mixmegapol-jul

Dansbandsprogram
För Er som gillar dansband finns det en hel del
att välja på väljer ut några stationer.
KNR i Karlstad sänder dansbandsmusik fyra
timmar varje onsdagskväll mellan klockan 18-22.
Det är Mattias Persson För att lyssna klicka in på:
http://www.knradio.se/audio/TOC.html

Dansbandskanalen är en webbradio som
sänder
dygnet
runt
traditionell
dansbandsmusik samt dansbandens julmusik
i en separat kanal. Klicka in på:
http://dansbandskanalen.se/

Snedtänkt
Med den underfundige Kalle Lind har som måtto
för sin podd: Podden som pratar om det inga

andra poddar pratar om. Här tar jag ett
smakprov på en del av de alla man kan ta del av
på Sveriges Radios sida.
Om Stig Järrel - Kalle Lind och Järrel-fantasten
Camilla Lund pratar om en av svensk films
aktivaste aktörer. Namn som nämns: Karin Juel,
Vivica Bandler, Marianne Löfgren, Ted Åström,
Jan Guillou samt alla.
Om mellankrigsschlagern - Kalle Lind och David
”Fibban i lådan” Nessle diskuterar svensk
mellankrigsschlager. Namn som nämns: Hilmer
Borgeling, Berco, Garbo, Babs, Nonne Hall och
Nikki Sixx.
Om dragspelet - Kalle Lind och David "Han är
tillbaka!" Nessle diskuterar dragspelets historia,
status och utövare. Begrepp som nämns:
bälgknyckar, subdominanter, durspel, dubbelslag
och Lill-Arnes svänggäng!
Om bondkomik - Kalle Lind och Fredrik af
Trampe pratar bondkomik inför ett gäng levande
stockholmare. Namn som nämns: Uno Myggan
Ericson, Glada Kalle, Skånska Lasse, Jödde i
Göljaryd och Fadde Darwich.
Det är bara några av ett flertal. Kan också nämnas
Jeja och Stefan, 78-varvare, radiogubbar, revyer,
Thore Skogman och många flera. Dessa är cirka
70
minuter
långa.
De
finns
på:
https://sverigesradio.se/snedtanktmedkallelind

Mickes Schlagerlager
Så här ser spelschemat ut framöverför Mickes
Schlagerlager som man kan lyssna på direkt på
torsdagar kl 13:05 och reprisen på lördagar kl
11:00 via radio 94,3 i Kumla eller via webbradion
när som helst. Schemat för specialartister är:
12 december: Stefan Demert
19 december: Julspecial
26 december: Lennart ”Nacka” Skoglund
2 januari: Östen med resten
9 januari: Elvis Presley
16 januari: Rod Stewart
23 januari: Åke Söderblom
30 januari: Elof Ahrle.

på och fler blir det. Programmen görs av: Peter
Flack, Bosse Jardler och Bo Fransson.
Lyssna på: http://kaffepojkarna.se/program/

Madde spiller svensk
Är programmet där Madeleine Cederström
snackar och spelar svensk musik. Programmet
sänds på NRK P1+. Programmet är en timme
långt. Sänds på måndagar kl 20:03.
https://radio.nrk.no/serie/madde-spiller-svensk

Dagnys musik-kafe

Kaffepojkarna

Vi fikar tillsammans och berättar klurigheter och
skrönor från respektive liv. Fyller på med
musikaliska illustrationer och bjuder på plattor
som du glömt eller kanske inte ens visste att de
fanns. Ibland kommer vi att bjuda in någon
celeber och intressant gäst. I varje avsnitt
fokuserar vi på ett speciellt årtal (från 1945 och
framåt) som vi väljer med slumpens hjälp.
I skrivande stund finns det 44 avsnitt att lyssna

Dagnys Musik kafé finns i Uddevalla. Där träffas
människor som gillar 50-talet, Rock ´n´ Roll och
veteranbilar och fikar på helgfria torsdagar
mellan klockan 18-20.
De har också sin egen webbradiokanal där man
kan lyssna på Rock ´n´ Roll Wests egen
webbradio Dagnys Jukebox med mycket rock´n
roll musik. Lyssna kan du på webbadressen:
https://dagny.us/?PageID=14
Stig Granfeldt

