
Nikos Saul

Op Hooch un Platt över Böker, Filme, Musik un mehr snacken. 

De Dialog-Podcast „Plattfunk“

„Moin moin un vun Harten Willkamen to ‚Plattfunk – den Podcast op Hooch- un op Plattdüütsch‘“.

So warrt de Tohörers an‘n Anfang vun den ne‘en Podcast „Plattfunk“ begrööt, de siet Februar dat

plattdüütsche Internetanbott grötter maakt. Dat gifft woll al plattdüütsche Inholden op Youtube un

Spotify (ok wenn dat noch mehr ween kunnen), man nu gifft dat för Lüüd, de geern tolustert un ok

sünst mal Podcasts oder lange Spreekstücken höört, en plattdüütsch-hoochdüütschen Dialog-Pod-

cast. Insnacken doot den Thorsten Börnsen vun‘t Nedderdüütschzentrum in Mölln, un ik, Nikos

Saul, Mitarbeiter bi düt Zentrum. Worüm maakt wi dat? Wat wüllt wi dormit? Un wat sünd uns The-

men?

Wenn wi uns in Hamborg, in de Zentralbibliothek an‘n Hühnerposten, för Opnahmen dreept, hebbt

wi al ümmer en poor Saken op‘n Zeddel, över de wi snacken wüllt. Dat künnt Reisen ween, de wi

maakt hebbt, oder Musikprojekte, bi de wi dorbi weren, man ok Böker, de wi lest hebbt, oder Filme,

de wi sehn hebbt. In de verleden Folgen weren dat to‘n Bispeel en Film över Lüchttornwohrers, dat

Book „Mittagsstunde“ vun Dörte Hansen oder en Reis na Italien. Uns is wichtig, dat wi nich blots

över plattdüütsche Themen (üm de geiht dat natürlich ok) snacken doot, man över allens, an dat wi

so Vermaak hebbt. Ok Musikstücken hebbt wi dor af un to mit binnen. Un in de tokamen Tiet wüllt

wi uns ok mal annere Gespreekspartner mit ranhalen. Dat allens lockert dat Format op un bringt en

anner Farv rin. Un so is de Podcast, dücht uns, för all Lüüd, de Freud doran hebbt, wat op Platt över

ünnerscheedliche Themen to hören.

De Titel vun „Plattfunk“ (Bild: Anna Berberyan)
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Man nich blot op Platt.  „Plattfunk“ is ja en plattdüütsch-hoochdüütschen Dialog-Podcast, un dat

heet: Een von uns snackt Platt un en snackt Hooch. Keen wat maakt, dat wesselt vun Utgaav to

Utgaav. Wi haapt, dat wi dormit ok de Lüüd as Publikum tofatenkriegen könnt, de wull Vermaak för

Platt hebbt, man sik nich totroot, en Podcast ganz un gor op Platt to hören.

Wenn wi opnehmt, liggt uns doran, dat wi över Saken snacken doot, över de wi geern snackt. Wi

wüllt jo ok Spaaß bi de Opnahmen hebben. An‘n Enn vun jeedeen Folg gifft dat en Gedicht vun

Klaus Groth to hören: „Hoch oder Platt …“ – ji kennt dat seker. Un ok wenn wi Anfängers sünd,

wat dat Podcastmaken angeiht, haapt wi, dat dat Enn vun düt Groth-Gedicht op unsen Podcast gel-

len deit: „Awer echt mutt et sin“.

Anhören kann een sik dat ünner „Plattfunk“ bi Youtube, Spotify un op de Homepage vun‘t Nedder-

düüschzentrum in‘n Lannesdeel Holsteen: http://www.niederdeutschzentrum.de/podcast-2/

(licht afännert toerst rutkamen in „Quickborn. Zeitschrift für plattdeutsche Sprache und Literatur“,

110. Jahrgang, Heft 2, 2020, S. 48–49) 
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