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Världen  räcker  inte  till  –
femtio  år  med  James  Bond

Världens  mest  berömde  agent,  James  Bond,    firar  i  år  femtio  år  som
filmstjärna.    Den  allra  första  filmen,  Dr  No  eller  Agent  007  -  Med  rätt  att  döda,
hade  premiär  1962  med  Sean  Connery  i  rollen  som  Bond.  Totalt  har  det
blivit  23  filmer  genom  åren  baserade  på  Ian  Flemings  böcker  och  höstens
nya,  Skyfall,  med  Daniel  Craig  som  Bond,  har  fått  lysande  recensioner.
Somliga  kritiker  menar  att  det  är  den  bästa  av  dem  alla.  Men  vad  det  för  figur
Fleming  skapade  på  femtiotalet  och  hur  har  han  förändrats  genom  åren?
Michael  Tapper  gör  en  djupdykning  i  historien  med  hjälp  av  brittiska  Bond-
forskare  som  James  Chapman,  Claire  Hines  och  Kevin  Donnelly.  Hur  står
sig  det  globala  kulturfenomenet  Bond,  så  starkt  förknippat  med  det  sedan
länge  försvunna  brittiska  imperiet?
Sveriges  Radio  P1,  fredag  21  december  18.15,  repris  söndag  23  dec  kl
16.03.

Extramaterial:  Donnelly  

Extramaterial:  Miller  

Extramaterial:  Chapman  

Av  upphovsrättsliga  skäl
sparades  programmet  endast  i
30  dagar.

Fredag  21  december  2012  kl  18:15

Bild  1  av  3

Sean  Connery  som  agenten  James  Bond.  Foto:  Scanpix

Europeisk  höst  6:  Motstånd Lyssna  (29  min)
Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Sändes  onsdag,  19  december  2012,  kl  14:03  
14  gillar   Dela
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I  det  sista  programmet  i  serien  Europeisk  höst  tittar  Kulturradion

närmare  på  det  motstånd  som  krisens  Europa  möter.

Läs  mer  om  programmet

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Europeisk  höst  5:  Arbete

I  den  femte  delen  av  Kulturradions  serie  Europeisk  höst  tittar  vi

närmare  på  arbete.  Europas  kris  har  inneburit  en  växande

arbetslöshet,  men  också  en  ny  arbetsmarknad  som  kräver  större

flexibilitet  och  erbjuder  mindre  trygghet.  Samtidigt  ställs

yrkesgrupper  mot  varandra  när  man  försöker  definiera

samhällsnyttan....

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  12  december  2012,  kl  14:03   Dela

Mo  Yans  nobelföreläsning  -  på

svenska

Här  hittar  ni  Mo  Yans  nobelföreläsning  som  sänds  i  P1  kl.  21.03

lördagen  den  8  december.  Föreläsningen  har  rubriken

Historieberättare  och  är  översatt  till  svenska  av  Anna  Gustafsson

Chen.  Radioversionen  är  uppläst  av  Björn  Kjellman.  Producent  för

sändningen  är  Gun  Ekroth.

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (39  min)

Ladda  ner  (39  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  lördag,  08  december  2012,  kl  21:03   Dela

Europeisk  höst  4:  Nöjespark

Europa

Vad  händer  i  Europa  om  vi  blir  omsprungna  av  andra  länder

ekonomiskt  och  politiskt?  Kommer  Europa  i  framtiden  bara  bli  en

enda  nöjespark  där  vi  gjort  turistattraktioner  av  vårt  kulturarv?

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  05  december  2012,  kl  14:03   8  gillar   Dela

Europeisk  höst  3:

Syndabockarna

Vems  fel  är  krisen  i  Europa?  Människor  förlorar  sina  bostäder,

arbeten,  besparingar  och  framtidshopp.  Det  tredje  programmet  i

serien  Europeisk  höst  ska  handla  om  syndabockarna  -  de  som  får

bära  skulden  för  det  krisande  Europa.

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  21  november  2012,  kl  14:03  

12  gillar   Dela

Europeisk  höst  2:  Pengar

I  veckans  program  handlar  det  om  pengar  -  om  hur  krisen  drabbar

kulturen  men  också  hur  kulturen  skildrar  krisen.

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  14  november  2012,  kl  14:03  

17  gillar   Dela

Europeisk  höst  1:  Drömmen

om  Europa

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Sändes  onsdag,  07  november  2012,  kl  14:03   Dela



Kulturredaktionen  ger  sig  ut  i  den  europeiska  krisen  och  möter
konstnärer,  författare,  intellektuella  och  aktivister  från  Europa.  I  sex
program  kommer  krisen  säkrskådas  genom  kulturens  lins.  I  det
första  programmet  ställer  vi  frågan  om  hur  den  europeiska  drömmen
ser  ut  idag.

Läs  mer  om  programmet

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  07  november  2012,  kl  14:03   Dela

Att  laga  världen

Den  prisbelönta  journalisten  Cordelia  Edvardson  avled  för  en  kort  tid
sedan,  83  år  gammal.  Hon  arbetade  som  Svenska  Dagbladets
korrespondent  i  Jerusalem  i  nästan  30  år  och  fortsatte  därefter  som
kolumnist.  1984  kom  hennes  självbiografi  Bränt  barn  söker  sig  till
elden,  som  handlar  om  hennes  tid  i  koncentrationsläger....

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (44  min)

Ladda  ner  (44  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  måndag,  05  november  2012,  kl  18:15   Dela

På  en  gång  predikant  och

gycklare

Närmare  ett  halvsekel  har  han  verkat  –  på  mer  skilda  scener  än  de
flesta  i  det  svenska  kulturlivet  :  satirikern,  predikanten,
samhällsdebattören  Olof  Buckard.  En  man  som  kallar  sig  gycklare
och  predikant  i  samma  person.  Med  röst  och  budskap  som  hörts
från  såväl  predikstolar  som  krogscener.  När  han...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (43  min)

Ladda  ner  (43  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  lördag,  03  november  2012,  kl  08:05   56  gillar   Dela

Ingens  hem

Till  sist  bedömer  en  resenär  ofrivilligt  varenda  plats  han  kommer  i
kontakt  med  efter  dess  potentiella  värde  som  dekor  till  hans
mardröm,  skrev  författaren  Joseph  Brodsky  en  gång.  Vad  händer
om  man  lägger  alla  städer  ovanpå  varandra  -  de  tillfälliga,  de  flyttade,
de  utan  minnen?  I  stad  5  möts  författarna...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (28  min)

Ladda  ner  (28  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  24  oktober  2012,  kl  14:03   Dela

Återuppbyggandet

Det  fjärde  programmet  i  serien  Stad  har  rubriken  ”Återuppbyggandet”
och  handlar  om  städer  som  förstörts  av  krig  och  annat  elände,  och
hur  de  återskapats.  Franska  Reims  var  den  första  stora  stad  som
terrorbombades  sönder  och  samman,  när  den  hamnade  strax  intill
frontlinjen  under  Första  världskriget.  Av...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  17  oktober  2012,  kl  14:03   19  gillar   Dela

Att  ha  en  plan

Vad  utmärker  en  stad?  Måste  den  vara  tät?  Kan  den  vara  under
träden?  Vad  är  den  goda  staden?  Är  den  minutiöst  uttänkt  eller  kan
den  bara  växa  fram  lite  hipp  som  happ?  Katarina  Wikars  träffar
arkitekten  Ola  Andersson  som  i  sin  bok  Vykort  från  Utopia  pläderar
för  stenstadens  expansion,  och  författaren...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  10  oktober  2012,  kl  14:03   40  gillar   Dela



Bo  in  sig

Kommer  det  någonsin  att  simma  en  lycklig  grönling  i  den  gyttjiga
Bällstaån  i  Sundbyberg?  När  helt  nya  bostadsområden  byggs  fylls
de  med  fiktivt  liv  för  att  locka  köpare.  Men  när  det  förtätas  i  inbodda
områden  är  det  ingen  som  frågar  hur  det  är  att  leva  just  där.  I
Kulturradions  andra  del  i  programserien...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  03  oktober  2012,  kl  14:03   49  gillar   Dela

Flytta  ett  hjärta

Kulturradion  ägnar  sig  åt  Stadsplanering  i  en  serie  på  fem  program,
onsdagar  med  start  den  26  september.  Det  första  programmet  har
rubriken  ”Flytta  ett  hjärta”  och  handlar  om  våra  stadskärnor.  Alla
som  rest  i  USA  vet  hur  det  kan  bli,  när  stora  delar  av  handeln  flyttat
ut  till  köpcentrum  långt  utanför...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  26  september  2012,  kl  14:03  
34  gillar   Dela

Människan  &  Maskinen:

”Magi”

Tänk  bort  alla  vidskepliga  tankar  om  magi.  Tänk  inte  på  magi  som
något  övernaturligt,  utan  som  ett  resultat  av  människans  obändiga
vilja.  Tänk  på  datorn  som  ditt  magiska  redskap  och  den  digitala
världen  som  en  plats  där  allt  är  möjligt.  Men  den  nya  värdens
potential  ger  även  den  enskilda  människan  ett...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (28  min)

Ladda  ner  (28  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  19  september  2012,  kl  14:03  
38  gillar   Dela

Människan  &  Maskinen:  ”Mått”

Den  digitala  världen  liknar  mer  och  mer  en  artificiell  ekologi  -  en
andra  natur  -  något  som,  precis  som  den  vanliga  naturen,  lever  sitt
eget  liv  oberoende  av  människan.  Naturen  kanske  är  likgiltig  inför
oss,  men  den  är  inte  ond,  inte  heller  bara  god.  Den  bara  är.  På
samma  sätt  går  det  att  se  på  den  digitala...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (29  min)

Ladda  ner  (29  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  12  september  2012,  kl  14:03  
54  gillar   Dela

Människan  &  Maskinen:

”Minne”

Enligt  myterna  i  det  gamla  Egypten  gavs  skrivkonsten  till
människorna  av  guden  Thoth.  Denna  kunskap  ansågs  vara  så
kraftfull  att  den  endast  kunde  komma  från  en  gud.  Med  skrivkonsten
startade  en  kärlekshistoria  som  sträcker  sig  ända  in  i  vår  tid.  För  när
människan  lärde  sig  skriva,  började  vi  skapa  vår...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (28  min)

Ladda  ner  (28  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Sändes  onsdag,  05  september  2012,  kl  14:03   3  kommentarer
38  gillar   Dela

Belarus  Free  Theatre Lyssna  (44  min)

Ladda  ner  (44  min,  mp3)Sändes  måndag,  03  september  2012,  kl  14:00   Dela



Visa  fler

Belarus  Free  Theatre  från  Minsk,  Vitryssland,  gör  succé  på
internationella  teaterscener.  Samtidigt  tvingas  en  handfull
nyckelpersoner  i  teaterns  ledning  att  leva  i  exil  i  London.  Fredrik
Wadström  har  följt  Belarus  Free  Theatre  under  sex  års  tid,  en
berättelse  om  förföljelse  och  motstånd.

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare

Musik  och  Estetik.  Ett  program
om  Kning  Disk  –  ett  udda
skivbolag

Vad  har  konstnären  Jockum  Nordström,  poeten  Pamela  Jaskoviak
och  sångaren  Freddie  Wadling  gemensamt?  Jo,  alla  har  de  spelat  in
skivor  på  lilla  bolaget  Kning  Disk  i  Göteborg,  och  det  är  vad  det  här
programmet  handlar  om,  det  är  gjort  av  Mia  Gerdin.

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (28  min)
Ladda  ner  (28  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare
Sändes  lördag,  01  september  2012,  kl  16:03  

36  gillar   Dela

Klassiska  kulturbråk  -  Bakom
kulisserna  på  Bok-  och
Biblioteksmässan  i  Göteborg
I  mitten  av  1980-talet  hade  de  två  vännerna  Conny  Jacobsson  och
Bertil  Falck  en  något  galen  idé:  de  ville  skapa  en  mässa  för
biblioteksbranschen,  och  i  första  försöket  lockade  man  5000
besökare.  Nästa  år  äger  den  rum  för  28:e  gången  och  besöksantalet
är  uppe  i  över  100  000…  Men  vägen  dit  har  kantats...

Läs  mer  om  programmet

Lyssna  (41  min)
Ladda  ner  (41  min,  mp3)

Lägg  i  spelkö

Dela

Öppna  i  extern  spelare
Sändes  fredag,  31  augusti  2012,  kl  18:15   Dela

GUIDER
P1
P2
P3
P4  Blekinge
P4  Dalarna
P4  Gotland
P4  Gävleborg
P4  Göteborg
P4  Halland
P4  Jämtland

P4  Jönköping
P4  Kalmar
P4  Kristianstad
P4  Kronoberg
P4  Malmöhus
P4  Norrbotten
P4  Radiosporten
P4  Sjuhärad
P4  Skaraborg
P4  Stockholm
P4  Sörmland

P4  Uppland
P4  Värmland
P4  Väst
P4  Västerbotten
P4  Västernorrland
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P4  Östergötland
Nyheter
Sport
Barn

MINORITET  &  SPRÅK
Sameradion
Sisuradio
(arabiska)  االعرربيیة
Deutsch  (tyska)
English  (engelska)
Kurdî  كووررددیی  (kurdiska)
Meänkieli
(persiska)  فاررسی
Romani
Русский  (ryska)

Sámi
Somali  (somaliska)
Suomi

FLER  KANALER
Din  gata
Metropol
Minnen
P2  Klassiskt
P2  Musik
P2  Världen
P3  Star

P4  Melodifest
Radioapans
knattekanal

TEMASIDOR
Dawit  Isaak
Kultur
Vetenskap  &  miljö

TJÄNSTER
Butiken
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konserthus
Digitalradion/DAB
Lyssnarservice
Poddradio
Radioleaks
Support
Trafik
Väder

Om  företaget Pressinformation Jobba  hos  oss Frekvenser  (Teracom) Kontakta  oss Webbsupport Så  använder  vi  "cookies"

  

  Full  version  av
sverigesradio.se
Den  version  av  sajten  som  är
avsedd  för  datorer.

  Byt  till  sajt  för  pekskärmar
Sverigesradio.se  anpassad
speciellt  för  smarta  mobiler  och
surfplattor.

  Byt  till  sajt  för  enklare
mobiltelefoner
För  dig  med  en  mobiltelefon
utan  pekskärm.

LYSSNA  MED  FLASH
LYSSNA  UTAN  FLASH

Sajtkarta

Välj  version  av  den  här  sidan
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