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Podcasten	  Gatuslang	  ställer	  svensk	  hiphop	  mot	  väggen 
	   

På	  söndag	  den	  2	  september	  är	  det	  premiär	  för	  Gatuslang.	  I	  fördjupande	  intervjuer	  får	  vi	  
möta	  profiler	  från	  svensk	  hiphop.	  För	  första	  gången	  får	  de	  personer	  som	  betytt	  allra	  mest	  
för	  genren	  prata	  till	  punkt	  och	  svensk	  hiphop	  får	  det	  seriösa	  och	  djupodlade	  perspektiv	  
den	  förtjänar. 
	   
Först	  ut	  under	  höstens	  säsong	  är	  rapparen	  Kashal-‐Tee.	  Sedan	  kommer	  vi	  bland	  annat	  att	  få	  höra	  
PST/Q,	  DJ	  Sleepy,	  Heli,	  Zacke,	  Mange	  Schmidt	  och	  många	  fler	  berätta	  sin	  historia.	  Intervjuerna	  
kommer	  att	  röra	  sig	  mellan	  ljus	  och	  mörker,	  personernas	  uppväxt	  och	  deras	  kärlek	  till	  hiphopen. 
	   
Podcasten	  Gatuslang	  har	  fått	  sitt	  namn	  från	  den	  klassiska	  Ken	  Ring-‐låten	  över	  Colleone	  &	  Webb-‐
beatet	  med	  samma	  namn.	  Det	  är	  också	  i	  den	  här	  eran	  som	  mycket	  av	  programmet	  kommer	  att	  ta	  
avstamp.	  Gatuslang	  är	  en	  podcast	  med	  ren	  passion	  för	  den	  svenska	  hiphopen	  –	  en	  genre	  som	  
börjar	  bli	  medelålders. 
	   
Bakom	  podcasten	  står	  Pontus	  Gustavsson	  bland	  annat	  tongivande	  för	  Sveriges	  största	  
hiphopsida	  Whoa	  och	  som	  tidigare	  chefredaktör	  för	  svenskunderjord.com.	  Med	  över	  18	  år	  av	  
hängivenhet	  för	  genren	  och	  som	  aktiv	  journalist	  i	  över	  ett	  decennium	  vill	  han	  nu	  ge	  svensk	  
hiphop	  och	  dess	  skapare	  	  	  ett	  okuttat	  forum	  för	  samtal	  och	  personliga	  berättelser. 

Idén	  till	  Gatuslang	  föddes	  i	  samband	  med	  ett	  studentradioprogram	  i	  Göteborg	  under	  mitten	  av	  
00-‐talet.	  Bristen	  på	  utrymme	  i	  etern	  hindrade	  dock	  möjligheterna	  på	  den	  tiden,	  men	  med	  dagens	  
podcastformat	  finns	  det	  inte	  längre	  några	  begränsningar. 

Med	  start	  den	  2	  september	  kommer	  det	  att	  släppas	  ett	  nytt	  avsnitt	  varje	  söndag	  
via	  gatuslang.se	  och	  iTunes.	  Det	  går	  också	  att	  följa	  Gatuslang	  på	  Facebook	  och	  Twitter. 

Kontaktperson:	  Pontus	  Gustavsson,	  pontus@gatuslang.se,	  0739-‐896179 

Hemsida:	  gatuslang.se 

	  


