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Christmas Comedy – standup istället för
julbord!
Christmas Comedy – standup istället för julbord!
Julbord i all ära, men det finns roligare sätt att tjuvstarta julen på. Under två
dagar i december uppträder fem av landets populäraste komiker med
julshowen Christmas Comedy. Det börjar på Cirkus i Stockholm den 3
december med Magnus Betnér, Jonas Gardell, Måns Möller och Özz Nûjen
som alla kör varsitt set. Därefter uppträder David Batra, Magnus Betnér, Måns
Möller och Özz Nûjen på Uppsala på Konsert & Kongress den 21 december.
Biljetter till Christmas Comedy släpps idag.
Svensk standup föddes i slutet av 80-talet och mår idag bättre än någonsin.
Det går att se shower varje vecka i de flesta stora svenska städer och många

komiker åker på landsomfattande turnéer med sina hyllade
soloföreställningar. Däribland flera av de högaktuella ståupparna som är med
på Christmas Comedy – Magnus Betnér, Jonas Gardell, David Batra, Özz
Nûjen, Måns Möller och Claes Malmberg.
För tredje året i rad anordnar ROA Produktion sin julshow Christmas Comedy,
denna gång tillsammans med Lifeline Entertainment. Det är fem minst sagt
rutinerade komiker som står på scen. Tillsammans har de faktiskt över 100 års
erfarenhet av att få folk att skratta! I december blir deras uppgift att i tur och
ordning få publiken att glömma julstressen för en kväll.
David Batra
David Batra är en av landets mest populära ståuppkomiker och har gjort över
1000 föreställningar. Under hösten 2012 fortsätter hans turné med
succéshowen “Det här var ju tråkigt” som är inne på sin fjärde spelsäsong.
Han har medverkat regelbundet i “Parlamentet” i TV4 och i “På minuten” i
Sveriges Radio och de senaste åren har han även deltagit i “Roast på Berns” i
Kanal 5, spelat programledare i SVT:s “Morgonsoffan” och varit en viktig del i
Kvarterets Skatans enorma succé.
Magnus Betnér
Magnus Betnér har ägnat sig åt standup sedan slutet av 90-talet och har nyss
avslutat en lyckad turné i Kanada och Storbritannien. Tidigare har han gjort
fyra egna turnéer i Sverige: ”Inget är heligt” (2007), ”Tal till nationen” (20082009), ”Livets ord” (2009-2010) och “Magnus Betnér IV” (2011-12). Han är den
enda som två gånger utsetts till Årets manliga komiker (2005 och 2010) och
hans egna tv-program “Betnér Direkt” vann Kristallen för Årets fakta- och
aktualitetsprogram 2012.
Jonas Gardell
Jonas Gardell var den första svenska komikern som tog standupen till
konserthus, teatrar och idrottshallar. I hyllade föreställningar som ”Livet”,
”Väckelsemöte”, ”På besök i mellanmjölkens land”, ”Tillfällig gäst i ditt liv”
och “Trafikplats Glädjen” har han gång på gång visat att han är en av landets
största, roligaste och mest älskade artister. Just nu är han dessutom högst
uppmärksammad för sin nya hyllade bokserie “Torka aldrig tårar utan
handskar”.
Måns Möller
Måns Möller debuterade som komiker 1999 i "Släng dig i brunnen". 2002

vann han priset årets manliga komiker på Svenska Standupgalan. Måns har
medverkat i Time Out (TV4) och har även varit programledare för såväl Extra
Extra (TV3) som Cirkus Möller (TV4).
Özz Nûjen
“Modig”, “stark”, “genialisk” och “imponerande”. Det är några av kritikernas
omdömen av Özz Nûjens senaste soloföreställning “Dålig stämning” som
hittills spelats i fler än 25 städer. Få personer har ett lika imponerande cv
som Özz Nûjen och förutom standup har han som skådespelare medverkat i
franska storfilmer, spelat i åtskilliga svenska filmer och tv-serier och gjort
succé på teaterscenen i flera roller. Vi har också sett honom i tv-program som
”Cirkus Möller”, ”Stockholm Live”, “Extra Extra” och “Nyhetsbyrån” och som
programledare på SVT, P1 och P3.

CHRISTMAS COMEDY 2012
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