HAR DU MISSAT

RADIO LILITH

I augusti 2010 påbörjades en programserie initierad av musikföreningen Lilith
Eve, föreningen för kvinnliga låtskrivare och artister.
I Radio Lilith presenterar vi en bredd av intressanta kvinnliga låtskrivande
artister och deras musik. Vi tar upp frågor som rör jämställdhet och genus i
musiklivet. Vi intervjuar aktörer som Popkollo, STIM, SKAP, och gör nedslag
i historien om kvinnors låtskrivande.
Programmet har fått en mycket positiv respons och vi vill att flera ska få
möjligheten att lyssna på serien! -Nu har du chansen!
Repris av Radio Lilith del 1
ONSDAGEN DEN 22 DECEMBER kl.22.00-23.00
Nattrepris fredagen den 24 december kl. 01.00-02.00
Repris av Radio Lilith del 2
ONSDAGEN DEN 29 DECEMBER kl.22.00-23.00
Nattrepris fredagen den 31 december kl. 01.00-02.00
Repris av Radio Lilith del 3
ONSDAGEN DEN 5 JANUARI kl.22.00-23.00
Nattrepris fredagen den 7 januari kl. 01.00-02.00
Repris av Radio Lilith del 4
ONSDAGEN DEN 12 JANUARI kl.22.00-23.00
Nattrepris fredagen den 14 januari kl. 01.00-02.00
Det finns två sätt att lyssna, På Radio Sydväst: 88,9 Mhz (endast Stockholm)
På webben: www.radiosydvast.se – välj ”webbradio” och välj en spelare.
(På Radio Sydvästs hemsida går det också bra att ladda ned passande mediaspelare
och info om mottagning finns under länken ”Om Radio Sydväst”).
På vår hemsida www.lilitheve.se finner du mera info om programmet. Där finns även
förteckning av vilka artister och låtar som spelats i de olika programmen med hemsidor.
Du är också välkommen att gå in på på Myspacesida, www.myspace.com/radiolilith för
mera information.

Den 19 januari sänds Radio Lilith del 5!
Har du synpunkter, idéer eller frågor som rör vårt program vill vi gärna höra av dig!
Skicka till: radio.lilith@gmail.com

Från vänster: Clara Cleo Cornell, initiativtagare
och redaktör/producent, Sophie Rimheden,
ljudproducent och och Hanna Hanski
Grünewald, redaktör/producent.

PROGRAM ÖVERSIKT
RADIO LILITH del 1 (Premiär 18 augusti)
Lilith Eve i Kungsan firar tio år! Intervju med Lolita Ray, arrangör samt medverkande artister
Fanny Holm och Bernedotte. Musik av artister medverkande i Kungsanfestivalen.
Radio Lilith del 2 (15 september)
Intervju med Inga Lewenhaupt musik och -teaterforskare, första ordförande i Evterpe-kvinnor i
musik. Musik och presentation av Lilith Eve artister. Historiskt inslag: Hildegard av Bingen.
Radio Lilith del 3 (20 oktober)
Intervju med låtskrivaren och artisten Camilla Ringquist, som bl.a. var den första kvinnan i
Sverige som startade skivbolag för egen utgivning. Musik och presentation av Lilith Eve artister.
Radio Lilith del 4 (17 november)
Intervju med Mia Ström, ordförande i Popkollo Stockholm. Programledarna berättar om sin
musik. Musik och presentation av Lilith Eve artister. Historiskt inslag.

RADIO LILITH
Med stöd av Ungdomsstyrelsen.

är en förening för kvinnliga låtskrivande artister, grundad år 2000.
Föreningen driver konsertarrangemang, samarbetsprojekt,
kompetensutveckling och nätverkande för sina medlemmar och publikt. Vår förening
rymmer en bredd av låtskrivande artister, allt ifrån visa till rock. Välkommen att gå in på
vår hemsida www.lilitheve.se för mera info!

