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LUNDH LIVE – OLOF LUNDH PÅ
PODTURNÉ!
Olof Lundh är en en av landets mest hyllade och framgångsrika
sportjournalister. Nu tar han podden "Lundh" ut på turné - med totalt nio
stopp runt om i landet! Biljetter släpps onsdag 4 december kl. 10.00 via
LiveNation.se
Sedan starten våren 2014 har podden ”Lundh” blivit en institution inom
svensk fotboll. Namn som Ole Gunnar Solskjaer, Caroline Seger, Marta,
Lennart Johansson, Alexander Isak och stjärnskottet Dejan Kulusevski har alla
satt sig ner framför Olof Lundhs mikrofon för en rak och nyfiken intervju som
inte ryggar för de svårare frågorna. Otaliga gånger under åren har podden

placerat sig i mitten av det svenska nyhetsflödet som när Anders Svensson
riktade hård kritik mot dåvarande förbundskapten Erik Hamrén eller när
dåvarande ordföranden Daniel Kindberg, efter frågor i podden, valde att
avsluta sin kritiserade investering i Östersunds spelartrupp.
Efter drygt 250 avsnitt och tidigare livepoddar i så väl Almedalen som på Way
out West tar nu ”Lundh” nästa steg och ger sig ut i landet på en riktig
försäsongsturné inför starten av en svenska klubbfotbollen. Upplägget är lika
enkelt som bekant för alla fotbollsfans. Livepodd i 2 x 45 minuter med en
gäst i varje halvlek, på scener runt om i hela Sverige.
- Det är spännande att möta personer inför publik och intervjua dem, och där man
inte dokumenterar det utan det som sägs, det sägs live. Tanken med två halvlekar
och två gäster är att det ska kunna bli två typer av samtal, ett mer framåtlutat
inför den kommande säsongen och ett som är mer nostalgiskt och som även kan
titta bakåt. Givetvis blir det delvis lokalt präglade samtal som handlar om den
kommande säsongen men även vad som varit, säger Olof Lundh.
Premiären för Lundh Live är satt till 8 mars på Stora Teatern i Göteborg.
- Jag har fått förmånen att ha varit med från starten och sett hur ”Lundh” blivit en
så otroligt självklar del av medieflödet kring den svenska fotbollen. Att vi nu tar
steget och bjuder in fansen ännu närmare känns helt rätt och i linje med hur
Fotbollskanalen ska fortsätta att vara den givna destinationen för alla som vill ha
den mest drivna bevakningen av hela den svenska – och internationella –
fotbollen framöver, säger Fotbollskanalens chefredaktör Tobias Rosvall

Alla datum:
8 mars – Stora Teatern, Göteborg
9 mars – Katalin, Uppsala
11 mars – Lunds Stadsteater, Lund
12 mars – Arbis Bar.& Salonger, Norrköping
13 mars – Scalateatern, Stockholm
14 mars – Frimis Salonger, Örebro
19 mars – Landskrona Teater, Landskrona
20 mars – Kalmar Teater, Kalmar
21 mars – Malmö Live, Malmö
Biljetter släpps onsdag 4 december kl. 10.00 via LiveNation.se

Live Nation är Sveriges största arrangör av konserter, turnéer och evenemang.
Varje år har vi via över 2000 evenemang äran att få vara med och ge över en
miljon svenskar den unika upplevelse som endast livemusik och
liveunderhållning kan ge – musik är allra bäst live.
Vi producerar det mesta från mindre klubbspelningar via riksomfattande
turnéer och stora utomhuskonserter till turnéer med våra svenska artister
utomlands. Vårt utbud spänner från ny, gränsöverskridande musik till mer
etablerad. Vi representerar ett stort antal svenska artister och arrangerar även
ett flertal stora festivaler. Vi vill erbjuda våra besökare det bästa; både före,
under och efter evenemanget! Bra ljud och ljus, säkra lokaler, seriös
biljettförsäljning och en musik- och evenemangsupplevelse att minnas för
livet.
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