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Inledningsvis består podcasten av en säsong om 8 avsnitt à 45–
60 minuter, som sänds en gång i veckan. Vi håller en fri

diskussionspodd med gäster från varierande bakgrunder som pratar
kring avsnittets tema, med två gäster i varje avsnitt plus eventuella

snabba intervjuer med mindre gäster. En och samma programledare
knyter ihop alla avsnitten. 

 
Inspelningen hålls fysiskt i lokal på Moriska Paviljongen, de gäster som

inte har möjlighet att närvara kopplas in via digital länk.  Podcasten
kommer även spelas in på video, för att kunna lägga ut teaserklipp på

Youtube och sociala medier med värdefulla dialoger, roliga citat osv för
att locka fler lyssnare. Stämningen är familjär och avslappnad,

lyssnarna ska känna som att de sitter med och dricker kaffe.
 

 När kulturutbudet ställs in och samhället krisar tar Moriska Paviljongen
initiativet att underhålla, informera och stötta. Podden ska ta upp

aktuella teman om hur livet och samhället påverkas av Coronakrisen på
ett engagerande sätt, så att den som lyssnar ska känna sig delaktig i
samtalet. Eftersom vi vill att det ska vara en informerande men ändå

underhållande podd har vi valt en komiker som programledare. I varje
avsnitt promotar man lokala företag som kämpar och ger lyssnarna tips

på hur de kan stötta dem.

Målgruppen är människor som bor i Malmöområdet och som på ett
eller annat sätt påverkats av Coronakrisen. De kan ha blivit varslade,

permitterade, jobbar/pluggar på distans eller fortfarande vara på
jobbet som vanligt. De vill veta vad de kan göra för att hjälpa sig själv

och andra i krisen. 
Vi vill nå en så bred målgrupp som möjligt och har därför olika ämnen

varje avsnitt med gäster av varierande bakgrunder, så att så många
som möjligt ska lockas att lyssna. Precis som Moriska Paviljongen ska

vara en mötesplats för människor från olika bakgrunder,
ska podden vara till för en varierad målgrupp.



Förslag på programledare:  Petrina Solange. 
Bästa kvinnliga komiker 2019 på Svenska Standup Galan, fick även

samma pris 2015 samt blev årets nykomling 2013. Petrina har också
tre poddar; MÅNDAG, Jorden går under och Spelsekten, samt

driver standupklubben “Under Jord” i Malmö. Petrina är därför en
väletablerad, känd och erfaren profil som programledare.

Den röda tråden genom podcasten är den nuvarande Coronakrisen.
Allvar blandas med humor, samhällsinformation med råd om hur man

ska hantera kärlekslivet, sommarsemestern, socialt liv med mera.
Lokala företag i Malmöregionen som behöver extra hjälp och stöttning

kan skriva in till podden och bli uppmärksammade -
varje poddavsnitt tipsar om tex 3 företag man som privatperson kan

stötta och hur man kan stötta dem.  Varje avsnitt har olika teman med
en eller flera viktiga frågor som diskuteras. 

Efter det första avsnittet kan man som lyssnare även skicka in sina
egna tips och idéer om hur man kan ta eget ansvar för att minska

smittspridningen och bota tristessen.

Ett förslag är att göra podcasten eller en eventuell kommande
säsong patreonbaserad, dvs att man betalar för att få lyssna. En

motivering till detta är att en del av intäkterna går till människor i
Malmö som behöver extra stöd i Coronakrisen. Detta stöd kan man

ansöka om genom att skriva in till podden.

Gästerna kommer vara komiker, sjukvårdspersonal, politiker,
kulturarbetare, artister, lokala företagare med mera. Gärna gäster med

anknytning till eller bosatta och verksamma i Malmö om möjligt. Se
avsnittsupplägget för planerad gästlista.

Petrina Solange



Preliminärt upplägg på säsong ett: 

Vårt Malmö i kris 
Hur har Malmöområdet påverkats av Coronakrisen? Stängda

restauranger, varsel och permitteringar, distansarbete osv. Frida
Trollmyr från Malmö Stad diskuterar ämnet tillsammans med den

lokala profilen Percy Nilsson.

Håll avståndet!  
Undvik uteserveringar, shopping, evenemang osv. Om hur lätt

människor glömmer allvaret och återgår till det vanliga beteendet i tex
affärer, på stan, restauranger osv. Artisterna Doktor Bombay och

Måns Zelmerlöw diskuterar temat.

En svensk tvättbjörn. 
I avsnittet pratas det om den omdiskuterade kampanjen för att få det

svenska folket att tvätta händerna, och om den
svenska coronastrategin är rätt väg att gå eller inte. Distansintervju
med EKOTs utrikeschef och USAkorrespondent Ginna Lindberg om
situationen i USA och jämför med den svenska strategin. I studion

gästar komikern David Batra och politikern/kulturprofilen Alice
Bah Kunke.

Kärlek i Coronans tid. 
Hur vårdar man sin relation i karantän/hemarbete och hur dejtar man
som singel när social distansering ska vara en regel? Hur vårdar man

relationen med sig själv? 
Gäster här är Charlotte Cronquist, relationsexpert och lustcoach, samt

komikern Ellinor Svensson.



Jobba i utsatta yrken 
Alla kan inte jobba hemifrån. Hur gör man när man inte har råd eller

möjlighet att stanna hemma? Även - sjukvården går på knäna, hur
länge orkar de? Här kan både sjukvårdspersonal, lokala

småföretagare och människor boende i “sämre” områden med sämre
ekonomi och förutsättningar intervjuas/vara gäster.

Hantera tristessen  
Den som jobbar hemma upptäcker snabbt hur enformigt livet blir
utan miljöombyte och sociala kontakter. Hur hanterar man detta?

De folkkära profilerna Mat-Tina Nordström och operasångaren
Rickard Söderberg är detta avsnittets gäster.

Sommaren i city 
När semester utomlands, festivaler och nöjesfält är inställda och

social distansering är ett måste - hur ska man hantera sommarlov
och semestrar på bästa sätt? Komikerna Felicia Jackson och

Emma Knyckare spekulerar. Representant från Malmö Stad ger fem
snabba tips på gratisaktiviteter i Malmö kommun som passar i

nuläget.

Frågelådan 
Säsongsfinal när man har byggt upp en lyssnarbas. Eventuellt med flera

tidigare förekommande gäster?  Lyssnare kan skicka
in coronarelaterade frågor till podden som besvaras under avsnittet.

Lina Stiller, WKS19M


