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Nu avslöjas gästerna på Aftonbladets exklusiva sändning
från Oscarsgalan.
Det blir en blandning av ﬁlmexperter, skådespelare,
modeproﬀs och tidigare Oscarsgäster.
– Vi ska mata med så mycket fakta och rolig info som
möjligt, säger producenten Clara Nordlander Wiberg.
Natten mellan söndag och måndag hålls Oscarsgalan 2018. Aftonbladet
Plus Premium (http://kampanjer.aftonbladet.se/90th-oscars-2018/) sänder
live exklusivt från hela galan med start 20.00 (Läs mer om Oscarsgalan
i Plus Premium här
(https://support.aftonbladet.se/hc/sv/articles/360000306766)). Clara
Nordlander Wiberg är producent för sändningen och kan nu avslöja vilka

som gästar studion.
http://oscarsgalan2018.story.aftonbladet.se/?refpartner=aftonbladet_plus_oscars
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– Det är Daniel Hallberg som är med och spelar i nominerade “The
Square”, !lmexperten Andrea Reuter, Fanni Metelius som är
skådespelare och regissör, stuntkvinnan Madeleine Vall Beijner och
många "er, säger hon.
Dessutom får de besök av den enda kvinnan i världen som har doktorerat
inom mode på Oscarsgalan, Elizabeth Lundén.
– Hon kommer att prata om hur modet har ändrats genom tiderna på
Oscarsgalan men även hur galan in"uerar mode i övrigt runt om i världen,
säger Clara Nordlander Wiberg.
Se Oscarsgalan med Aftonbladet Plus Premium.
(http://kampanjer.aftonbladet.se/90th-oscars-2018/)

foto : jessica gow/tt

Bra mix av gäster

Hon berättar att de har jobbat på att få en bra bredd på gäster för att täcka
så många områden som möjligt.
– Vi har både skådespelare, !lmexperter och Eva von Bahr som själv var
med på Oscarsgalan förra året och kan berätta om det, säger hon.
– Vi ska mata med så mycket fakta och rolig info som möjligt.
För att sändningen inte ska bli ”för nördig” med så många experter som
http://oscarsgalan2018.story.aftonbladet.se/?refpartner=aftonbladet_plus_oscars
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gäster har de programledaren Frida Söderlund som hjälp.
– Hon kommer att vara de vanliga tittarnas ögon och öron och ställa den
typen av frågor som nördarna redan vet men som de andra vill veta.

Tar upp metoo
En stor del av sändningen kommer att beröra metoo-kampanjen.
– Där kommer Amie Bramme sitta med och prata om metoo men också
hur mycket fokus kampanjen faktiskt har och om det tar bort fokus från
andra frågor på Oscarsgalan, säger Clara Nordlander Wiberg.
Andra gäster är bland annat skådespelaren Jens Hultén, !lmexperten JanOlov Andersson och stylisten Niklas Berglind. Programleder gör Anitha
Schulman, Frida Söderlund och Karolina Fjellborg.
Då kan du se gästerna i studion (ungefärliga tider)

20.15: Jan- Olov, Daniel Hallberg och Martin Sööder
20.30: Andrea Reuter, Daniel Hallberg och Martin Sööder
20.45: Fanni Metelius, Jens Hultén
21.00: Amie Bramme Sey
21.15: Fanni Metelius, Amie Bramme
21.30: Eva von Bahr, Jonas Pedersen Hedenbrandt
22.00: Madeleine Vall Beijer & Jens Hultén
22.15: Niklas Berglind & Elizabeth Lundén
Frågor och svar om Aftonbladets sändning av Oscarsgalan.
(https://support.aftonbladet.se/hc/sv/articles/360000306766)
http://oscarsgalan2018.story.aftonbladet.se/?refpartner=aftonbladet_plus_oscars
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Tjänstgörande redaktörer Erik Melin och Anna-Cajsa Torkelsson
Tf chefredaktör och vd Lena K Samuelsson
Tf ansvarig utgivare Lena Mellin
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