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RAW comedy åker på längsta turnén i
klubbens historia våren 2013 med några
av Sveriges hetaste komiker just nu och
ett geniförklarat underbarn från
Skottland
I vår åker Sveriges största humorklubb, RAW comedy club, ut på Sveriges
vägar för femte gången. Mellan den 25e februari och 10e mars 2013 kommer
några av Sveriges största komiker tillsammans med Storbritanniens yngsta
och just nu mest omtalade stjärna att besöka 14 städer under 14 dagar. På
turnén har Mårten Andersson, grundare av RAW comedy, med sig
kritikerrosade Özz Nûjen, TV- och radioaktuella Soran Ismail (Hübinette på
SVT och Morgonpasset i P3), stjärnskottet Behrad Rouzbeh och flerfaldigt
prisbelönta Ann Westin. Turnéns internationella tillskott blir det skotska
underbarnet, Daniel Sloss, nyss fyllda 22 år och redan ett av de största
namnen i Storbritannien. ”RAW på turné” har premiär på Göta Lejon i
Stockholm den 25e februari.
Under 2012 har RAW gjort två Sverigeturnéer, och efter ett fantastiskt
mottagande av både publik och kritiker har klubben bestämt sig för att åka ut
på turné igen. Vårturnén besöker Stockholm, Halmstad, Borås, Trollhättan,
Linköping, Örebro, Göteborg, Umeå, Luleå, Jönköping, Karlstad, Uppsala,
Eskilstuna och Gävle.
–
En av RAWs absolut största styrkor är att vi alltid strävar efter att hitta
de komiker som är absolut hetast just nu, och att vi skapar en dynamisk mix
av komiker till varje show. Den här gången känns det som att vi nästan har
överträffat oss själva. Det är en blandning av rutin, ungdomlig charm och
internationell stjärnglans. Det kommer att bli vår mest omfattande och
roligaste turné hittills! säger Mårten Andersson.

”RAW på turné” presenterar stolt:
Özz Nûjen
En av Sveriges mest kända humorprofiler och en riktig eldsjäl. Özz driver
stand up-skola, stand up-festival och ett produktionsbolag, men det är på
scen som Özz Nûjen är som bäst. Genom åren har Özz komik bara blivit
intelligentare och han lämnar ofta publiken med eftertanke, likväl som att
han kan flippa totalt på scen och vara snuskigare än någon annan komiker i
det här landet. Özz har även medverkat i två franska filmer, ”Si tu meurs, je te
tue” och ”Comme chez Soi”. Nu senast är han aktuell med sin soloshow ”Dålig
stämning” som blivit varmt mottagen runtom i landet:
”Modig monolog får publiken att jubla” – Svenska Dagbladet
”Man skrattar så man gråter” – Dagens Nyheter
http://www.youtube.com/watch?v=0yvLCqNHgrk

Soran Ismail
Soran Ismail har gjort stand up sedan han var 19 år gammal, vilket gör
honom till en av våra yngsta humorveteraner. Lika välkänd som omtyckt.
Efter debuten i “Parlamentet” som tonåring och den yngsta deltagaren i
programmets historia har allt gått som på räls. Under 2012 har Soran varit
ute på soloturné och han var även en av sommarpratarna i P1. Soran är
aktuell i Hübinette på SVT varje tisdag under hösten 2012 och medverkar
även kontinuerligt i P3
Morgonpasset.http://www.youtube.com/watch?v=9hoWNtbKQ2k

Ann Westin
Ann Westin har blivit korad till Sveriges roligaste kvinna två gånger med
motiveringen: "Med sin timing och obetalbara kroppsspråk i hundraprocentig
symbios är hon ett komiskt geni som aldrig slutar att utvecklas.” Efter många
år som undersköterska bytte hon livsstil och blev komiker på heltid. Det har
blivit många roliga och spännande uppdrag genom åren. Allt från stand up
comedy på små klubbar, festivaler och mässor till konferenciersjobb på galor
och företagsevent ofta med skräddarsytt material. På senaste tiden har Ann
utvecklats till någon slags svensk “Queen of mean”. Sedan hösten 2011 har
Ann medverkat i filminspelningen av “Fjällbackamorden” av Camilla

Läckberg. Ann spelar polisen “Annika” och kommer under närmsta åren filma
med jämna mellanrum. Hon är även aktuell med sin show
”Hämnd”.http://www.youtube.com/watch?v=9M_vDb0QHSo

Behrad Rouzbeh
RAW comedys senaste familjemedlem och Sveriges hetaste unga komiker just
nu. Det handlar inte OM utan NÄR han får sitt stora genombrott. Under 2012
var han med att satte upp stand up-showen ”Två och en halv iranier”. Behrad
är utan tvekan en av de mest lovande nya talangerna i Sverige. Han är en av
de komiker ni kommer att prata om när ni går från
klubben.http://www.youtube.com/watch?v=vxqOyUt0GjM

Daniel Sloss (SCO)
Brittiska stjärnskottet Daniel Sloss är bara 22 år men har redan gjort sig ett
namn utanför Storbritannien. Under de tre senaste åren har alla Daniel Sloss
gig på “The fringe” i Edinburgh sålt slut och man har också kunnat se Daniel i
hans egen TV-serie, samt när han gästat ”Michael McIntyre’s Comedy
Roadshow” och ”Jason Manford’s Comedy Rocks”. Våren 2012 släppte han sin
första DVD och åkte på soloturné. En skotsk motsvarighet till Björn
Gustafsson.http://www.youtube.com/watch?v=WWTv4ZQdg8g

Mårten Andersson
Aktuell som programledare i Mitt liv är ett skämt och med sjätte säsongen av
RAW comedy club på Kanal 5. Mårten Andersson grundade RAW comedy club
2004 och ses av många som Sveriges okrönte stand up-general. Utöver att
själv ha stått på stand up-scenen i tolv år startat en egen stand up-klubb och
varit programledare för Sveriges enda stand up-show på TV är han även
hyllad för att ha tagit hit internationella komiker som Jerry Seinfeld och Eddie
Izzard. Mårten har även medverkat i Melodifestivalen som textförfattare åt
Sean Banans bidrag.http://www.youtube.com/watch?v=3s7fdS5AqsQ

Turnéfilm: http://youtu.be/MEjKHEvWf8E
Turnéplan 25 februari – 10 mars 2013

mån 25 feb
tis 26 feb
ons 27 feb
tor 28 feb
fre 1 mars
lör 2 mars
sön 3 mars
mån 4 mars
tis 5 mars
ons 6 mars
tor 7 mars
fre 8 mars
lör 9 mars
sön10 mars

Stockholm
Halmstad
Borås
Trollhättan
Linköping
Örebro
Göteborg
Umeå
Luleå
Jönköping
Karlstad
Uppsala
Eskilstuna
Gävle

Biljetter
Biljetter till RAW på turné släpps den 25e oktober. Biljetterna kostar 355 kr
och säljs via Ticnet.se och lokala arrangörer. Ett begränsat antal
studentbiljetter till halva priset släpps även på varje ort.
För mer information, kontakta:
Mårten Andersson, marten@rawcomedy.se, 0729378080
Emelie Fågelstedt, emelie@rawcomedy.se, 0730685452
Om RAW comedy
RAW comedy, en del av Knakelibrak Produktion AB, grundades av komikern
och entreprenören Mårten Andersson 2004 och är idag Sveriges största och
mest välkända varumärke inom humor. RAW comedy har producerat
föreställningar genom åren med stjärnor som Jerry Seinfeld (Globen), Eddie
Izzard (Skandinavienturné 2010), Dylan Moran, Lewis Black för att nämna
några. RAW comedy gör föreställningar varje helg på Hilton Stockholm och
producerar under hösten 2012 sin sjätte säsong av ”RAW comedy club” för
Kanal 5 där som vanligt både svenska och internationella stjärnor medverkar.
För mer information om RAW comedy: www.rawcomedy.se.
Gilla oss på Facebook.com/RAWcomedyclub
Följ oss på Twitter: @rawcomedy

Om Knakelibrak Produktion AB

Knakelibrak Produktion AB, där välkända varumärken som RAW comedy club
och Bokalive.se ingår, ägs och drivs av nöjesentreprenören Mårten Andersson.
Bolaget grundades 2002 och verksamheten består idag av TV-produktioner,
live och artistmanagement. Knakelibrak är även promotor för större
internationella artister som b.la. Eddie Izzard och Jerry Seinfeld. För mer
information besök www.knakelibrak.se.
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