
Bont een programma van Jan Berg 

 
 
Bont is een radio programma met een gebalanceerd aanbod van de beste muziek uit de jaren 
60 tot op heden. 
Binnen het programma is ook ruimte voor nieuw onbekend en kwalitatief goed materiaal uit 
binnen en buitenland. 
 
Heeft u nieuw materiaal dat geschikt kan zijn voor het programma, stuur het naar 
janberg.radio@gmail.com 
 
Het programma wordt aangeboden in 2 delen per uur (a deel en b deel) waarbij het eerste deel 
28 minuten duurt en het 2e deel 30 minuten. 
 
Het programma is tijdloos en bevat geen station vermeldingen, de gebuikte jingels zijn van 
algemene aard. 
 
Intresse voor het programma op uw station, mail met: info.mga.fm@gmail.com 
 
Over Jan Berg: 
 
Jan is begonnen begin jaren zeventig van de vorige eeuw met het experimenteren met radio, 
zijn eerst radio programma dat ook daadwerkelijk werd uitgezonden was in 1975, in die tijd 
uiteraard via een piratenstation op de FM in de Duin en Bollenstreek. 
Na een paar jaar piraten radio is hij overgestapt op de ziekenomroep. 
Ziekenomroep radio heeft hij gemaakt tot begin 2017. Het fenomeen ziekenomroep heeft zijn 
einde bereikt en is door alle andere radiomogelijkheden via het internet overbodig geworden. 
 
In 2011 is hij ook voor een breder publiek weer radio gaan maken, dit was na zijn deelname 
aan de nationale DJ verkiezingen van NPO Radio 2 in dat jaar. 
Hij had zich voor de lol hiervoor opgegeven, leuk toch om ook eens in Hilversum te kijken. 
Deze uitzending werd gehoord door de mensen van Radio Waddenzee 1602 AM. 
Deze hebben hem toen gevraagd op programma’s voor hen te gaan maken het geen hij tot het 
stoppen van Radio Waddenzee met veel plezier heeft gedaan, toen Radio Waddenzee nog een 
jaar terug kwam heeft hij ook nog een jaar een zaterdagmiddag show gedaan daar. 
 
Toen Radio Waddenzee in 2013 stopte is hij samen met een aantal oud Radio Waddenzee 
collega’s het initiatief MGA.fm gestart, waarbij er programma’s worden geproduceerd voor 
stations die zelf hun programmering niet rond krijgen of het gewoon leuk vinden om de 
MGA.fm programma’s uit te zenden. 
 
Hij hoopt met het maken van zijn programma’s plezier voor de luisteraars te kunnen brengen. 
 


