
Bauer Media står bag radiostationerne NOVA, The Voice, Radio 100, myROCK, Radio Soft og Pop FM (Pop 
FM i samarbejde med Berlingske Medier) samt den digitale platform RadioPlay (web og app). Med mere end 
2 millioner lyttere hver uge er Bauer Media førende indenfor kommerciel radio i Danmark.  

 

PRESSEMEDDELELSE 
 

 
 

LYDEN AF FREMTIDENS RADIO?  
Podcasten FRIES BEFORE GUYS flytter ind på RadioPlay-appen side om side med landets største 

kommercielle radioer, og det markerer starten på en satsning på podcast fra firmaet bag, Bauer 

Media.  

 

Når brugerne i dag åbner deres RadioPlay app, bliver de mødt af to nye ansigter. Bauer Media har nemlig 

indgået en aftale med den uafhængige podcast FRIES BEFORE GUYS, og dermed bliver dørene til det intime 

rum podcasterne Nanna Hovgaard og Josephine Kuhn har skabt, åbnet på vid gab.  

 

”Na a og Josephi e laver oget af det mest ærlige og modige radio jeg længe har hørt, og de fortjener et 

større pu liku ”, siger Bauer Medias innovationschef Rune Born Schwartz om podcasten.   

 

Den fortrolige venindesamtale er omdrejningspunktet i FRIES BEFORE GUYS, hvor personlige historier, 

erfaringer, fantasier, sorger og glæder deles uden filter. Her er intet for pinligt, skamfuldt eller forbudt. I 

det seneste afsnit fortæller Josefine om at finde sin sambo, der havde taget sit eget liv på deres fælles 

kollegieværelse i Hong Kong.   

 

”I afsnittet taler vi bl.a. om det, der gør allermest ondt, navnligt sorgen, afmagten og chokket, når man 

mister en nær ven. Temaer som disse er enormt vigtige for os, fordi vi gerne vil være med til at skabe en 

samtalekultur, hvor der åbent bliver sat ord på tanker om fx døden og sorg. Vores podcast må aldrig blive 

en glinsende overflade, men skal kunne rumme livet i sin helhed - også det tunge og alvorlige", siger Nanna 

og Josephine.  

 

Podcast på vej til mainstream  

Ifølge Danmarks Statistik brugte 26% af de 20 til 39-årige deres mobiltelefon til at høre podcast i 2015, og 

hos Bauer Media forventer man, at dette tal vil stige. Innovationschef Rune Born Schwartz mener, at 2017 

meget vel kan blive året, hvor podcast bliver et mainstream medie, og Bauer Media forventer løbende at 

udgive en række nye, anderledes podcasts, hvoraf FRIES BEFORE GUYS blot er den første.  
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”Vi ser e  voldso  vækst på tværs af ra he . Pod ast har hidtil været størst blandt lyttere af public 

service taleradio, og jeg tror, at der er rigtig mange andre danskere, der lytter til fx NOVA eller The Voice, 

der på andre tidspunkter kan nyde kvaliteterne ved podcasts”.  
 

Rune Born Schwartz sender endvidere en invitation til landets podcastere:   

”Vi vil ger e i vitere de edste og est a itiøse da ske pod astere i de for på RadioPlay. Vi ka  til yde 
de  arkedsføri g på vores radioer og hjælp ed at fi de spo sorer”. 
 

FRIES BEFORE GUYS er i gang med sin anden sæson og alle 19 episoder er nu tilgængelige på RadioPlay.dk 

og i RadioPlay app’en.  
 

For yderligere info, kontakt: Innovationschef Rune Born Schwartz, mob. 26 24 21 00  


