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Föreställningen "Världens Historia" med
Özz Nûjen och Måns Möller fortsätter in i
en unik femte säsong hösten 2020
Özz Nûjen och Måns Möller åker land och rike runt med föreställningen
”Världens Historia - den osminkade sanningen”. Efter tre helt utsålda
säsonger och en nästintill helt utsåld pågående vårturné är trycket efter
biljetter stort, så det är med stor glädje vi kan berätta att vi nu släpper upp
ytterligare tio extra föreställningar hösten 2020 med Sveriges roligaste
komikerduo och kanske världens roligaste dubbeltimme i historia, standupföreställningen "Världens Historia - den osminkade sanningen".
Hösten 2020

29 sep - Stockholm, Rival kl. 19:30 EXTRA
30 sep - Stockholm, Rival kl. 19:30 EXTRA
01 okt - Karlskrona, Konserthusteatern kl. 19:30 EXTRA
02 okt - Växjö, Växjö Konserthus kl. 19:30 EXTRA
14 okt - Halmstad, Halmstad Teater kl. 19:30 EXTRA
15 okt - Jönköping, Jönköpings Konserthus kl. 19:30 EXTRA
16 okt - Linköping, Konsert & Kongress kl. 19:30 EXTRA
17 okt - Kalmar, KalmarSalen kl. 19:30 EXTRA
21 okt - Örebro, Örebro Konserthus kl. 19:30 EXTRA
24 okt - Göteborg, Draken kl. 19:30 EXTRA
Biljetterna släpps idag fredag 28 februari kl. 10.00 och köps via
varldenshistoria.com och lifeline.se.
”En lite mer tekniskt förfinad show. Mer dans. Ännu grövre skämt. Och ännu en
gång 90 minuters oavbrutet skratt, även om det smyger sig in lite oväntat allvar
mot slutet.” - Aftonbladet
”Energi och utstrålning lika galet älskvärd som alltid.” - SVD
”Özz Nûjen och Måns Möller lotsar oss genom världshistorien i ett hejdlöst tempo
där det bombastiska och triviala blandas med härlig respektlöshet.” - GP
”Özz & Måns träffar rätt i magen.” - Expressen
”Responsen på ”Världens Historia” har varit överväldigande och jag tror aldrig jag
upplevt att en föreställning har legat så i tiden som denna. Mänskligheten är på
väg mot sin egen undergång på en klimatkompenserad el-scooter i tron om att
man gjort tillräckligt”, säger Måns Möller. ”Vi har helt enkelt skruvat upp allt ett
snäpp för att få folk att vakna till”.
Får man skämta om allt?
”Populister, klimatförnekare och politiker vill inte lära sig av historiens alla
misstag men klimathotet är på riktigt och alldeles för viktigt för att inte skoja om.
Därför tänkte vi att då får vi göra en standupshow, ”Världens Historia”, där vi med
fakta och skratt får folk att både garva och förstå allvaret. Och då krävs det minst
två humorister!” säger Özz Nûjen. Publik och kritiker är enade, kanske är det
här årets roligaste föreställning?

”Världens Historia” kan ses på följande platser under våren:
19 feb - Stockholm, Rival kl. 19:30 UTSÅLT
20 feb - Stockholm, Rival kl. 19:30 UTSÅLT
21 feb - Stockholm, Rival kl. 19:30 UTSÅLT
22 feb - Stockholm, Rival kl. 16:00 UTSÅLT
22 feb - Stockholm, Rival kl. 19:30 UTSÅLT
06 mar - Ängelholm, Jarl Kulle Scenen kl. 19:30 UTSÅLT
07 mar - Karlskrona, Konserthusteatern kl. 19:30 UTSÅLT
08 mar - Karlshamn, Karlshamns Stadsteater kl. 16:00 FÅTAL
11 mar - Gävle, Gävle Konserthus kl. 19:30 FÅTAL
12 mar - Skövde, Skövde Stadsteater kl. 19:30 UTSÅLT
13 mar - Jönköping, Jönköpings Konserthus kl. 19:30 UTSÅLT
14 mar - Malmö, Slagthuset MMX kl. 16:00 EXTRA
14 mar - Malmö, Slagthuset MMX kl. 19:30 FÅTAL
15 mar - Helsingborg, Helsingborgs Konserthus kl. 16:00
20 mar - Södertälje, Estrad kl. 19:30 FÅTAL
21 mar - Nyköping, Culturum kl. 19:30 UTSÅLT
22 mar - Karlstad, Scalateatern kl. 16:00 UTSÅLT
22 mar - Karlstad, Scalateatern kl. 19:00 UTSÅLT
24 mar - Uppsala, Uppsala Konsert & Kongress kl 19:30 EXTRA FÅTAL
27 mar - Linköping, Linköping Konsert & Kongress kl. 19:30 FÅTAL
28 mar - Örebro, Örebro Konserthus kl. 16:00 EXTRA UTSÅLT
28 mar - Örebro, Örebro Konserthus kl. 19:30 UTSÅLT
01 apr - Västerås, Västerås Konserthus kl 19:30 UTSÅLT
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Planerar du att recensera föreställningen när den kommer till din ort under
våren, hör av dig snarast så att vi kan säkra upp en recensionsbiljett:
Helene Wigren, 070-752 76 05, helene.wigren@prbeyond.se
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1997 startade Lifeline sin verksamhet i lokalerna på Linnégatan 89 i
Stockholm. Från början var bolaget inriktade på management-verksamhet och
uthyrning av studio för artister och producenter. Sedan dess har
verksamheten utvecklats och från 2009, arbetar Lifeline som exekutiv
producent inom teater, konsert och turnéverksamhet – både i Sverige och
utomlands.
Idag representerar Lifeline ett brett spektrum av olika artister och
underhållare inom musik, komik, teater och uppträdanden. Läs allt aktuellt på
www.lifeline.se
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