Jesper Binzer gæstevært på P6 BEAT
Forsanger og guitarist Jesper Binzer fra D-A-D er gæstevært på P6 BEAT fra lørdag 6.
oktober og fire uger frem, hvor han vikarierer for Alex Nyborg Madsen i programmet
’Plekter’.
Plekter er programmet, der hver lørdag aften tager lytterne på P6 BEAT med rundt i guitarrockens verden. Normalt styres programmet med hård hånd af Alex Nyborg Madsen, men
mens Alex holder en velfortjent pause, bliver plektret lagt i særdeles kyndige guitarhænder.
Lørdag 6. oktober kl. 19.03 debuterer Jesper Binzer nemlig som radiovært på P6 BEAT.
’Public service radio til mig selv’
Som forsanger og guitarist i legendariske D-A-D siden 1982, behøver Jesper Binzer næppe
nogen nærmere introduktion for lytterne på P6 BEAT, der med garanti se frem til nogle
programmer, hvor guitarforstærkeren er skruet op på max.
Jesper serverer musik for lytterne, der vil blive inddelt i forskellige temaer: Brødre, rocknyt,
dansk og tudetimen – også med en nysgerrighed på, hvad der rør sig lige nu og her. Og han
ser frem til at bestyre Plekter på P6 BEAT de næste fire uger:
- Der findes rigtig meget god musik derude, og P6 BEAT er ét af de bedste steder at få det
bekræftet. ’Plekter’ bliver public service radio til mig selv, og det er min forhåbning at det også
vil ramme en masse af lytterne. Jeg har i hvert fald tænkt mig at spille så meget af min
yndlingsmusik, som jeg kan slippe af sted med, men også en masse af det, som jeg aldrig når
at få hørt selv, siger Jesper Binzer.
Plekter med Jesper Binzer: Hver lørdag 6. oktober kl. 19.03 fire uger frem på P6
BEAT
Om P6 BEAT
P6 BEAT er DRs digitale radiokanal, der omfavner de alternative strømninger - både i den
udfordrende og fornyende undergrundsmusik og i mere populære genrer. P6 BEAT kan høres
på en DAB-radio, på nettet og med DRs radioapp. Derudover leverer mange antenneforeninger
og kabeldistributører signalet analogt i antennestikket.
Læs mere om P6 BEAT på www.dr.dk/p6beat og digital radio på www.dr.dk/digitalradio.

