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Vildt, vildere, Reality Awards Kit Nielsen Hent PDF Gennem 20 år har det ene mere underholdende reality-
koncept end det andet begejstret, fascineret eller forarget danskerne. Reality-tv er kommet for at blive. I 2014
fik denne underholdende genre endelig sit eget prisuddelingsshow - Reality Awards - der lige siden har budt
på fest og farver, buttplugs i numsen, nye pardannelser, sex og snav, intriger, kaos og stress, fantastiske
scenarier, vilde efterfester og underholdende optrædener. I anledning af showets fem års jubilæum i 2018
fortæller idéhaveren og arrangøren bag, Kit Nielsen, i denne sjove og kulørte lydbog om alle de skøre
hændelser gennem årene, pinlige optrin, anekdoter, hemmeligheder fra bag kulisserne og meget mere.

Desuden bidrager en række store realitystjerner med deres bedste og værste oplevelser fra deres helt eget
awardshow.

Kom med bag facaden og læs alle de hidtil ufortalte detaljer om Danmarks mest crazy award-begivenhed -
fortalt af arrangøren selv og af de realitystjerner, vi alle kender så godt fra skærmen. Det er vildt, vildere,

Reality Awards!
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