
 
 
 
PRESSEMEDDELSE – 14. august 2018 
 

Stærk Prix Radio jury 
Mandag 20. august sidste frist for tilmeldinger til Prix Radio 2018 
 
Mandag 20. august kl.12 er sidste chance for at deltage i kåringen af det bedste inden for 
radio i en række kategorier – Prix Radio. 
 
Juryerne har allerede modtaget en række spændende bidrag, men har valgt at forlænge 
fristen weekenden over, så alle får en chance for at være med. 
 
Mandag kl. 12 er absolut sidste deadline. Herefter samles de mange fagjuryer for at vurdere 
de indkomne bidrag. 
 
Årets radiopriser - Prix Radio - afvikles som sædvanligt i forbindelse med Radiodays. Prix 
Radio finder sted fredag 28. september i Industriens Hus.  
 
Årets fagjury er netop offentliggjort på www.prixradio.dk, og det er en yderst kompetent 
samling af erfarne branchefolk og stærke faglige kompetencer, der skal bedømme de 
forskellige kategorier. Juryerne består af en blanding af erfarne Prix Radio jurymedlemmer 
og nye kræfter, der på hver sin måde har relevant erfaring, hvad enten det drejer sig om 
dokumentarisme, reklameproduktion, sociale medier eller podcast. Adam Duvå Hall, 
Christiane Vejlø, Anne Sofie Hermansen, Michael Dyrby og Mette Davidsen-Nielsen har alle 
sagt ja til at bedømme de mange indstillede bidrag. Katja Bostrup, Tina Bilsbo, Anders 
Breinholt og Nikolaj Koppel er gengangere, der atter en gang er indstillet på at lytte til det 
bedste radio i året der gik. 
 
Kategorierne spænder fra klassiske genrer som Årets dokumentar og Årets interview til en 
række kategorier, der favner den udvikling, som radiomediet har gennemgået ved at skabe 
mulighed for at konkurrere i f.eks. Årets brug af Sociale Medier og Årets Podcast mv. 
 
Ønsker man at nominere sig selv, sin kollega eller sin konkurrent gøres det via websitet 
www.prixradio.dk, hvor man også kan læse mere om kriterier, deadlines og juryernes 
arbejde.  
 
Den samlede oversigt over Radiodays program, tilmelding til konferencen og øvrig info kan 
findes på www.radiodays.dk, der opdateres løbende frem mod konferencen. 
 
Kontakt: 
Marianne Bugge Zederkof, +45 20765099 for generelle spørgsmål eller  
 
Mads Zangenberg +45 25617394 fra Eventually for tekniske spørgsmål vedrørende 
indsendelse til Prix Radio. 
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