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WARBERG COMEDY TOUR ‘16
THOMAS WARBERG ER KLAR MED NYT ONE-MAN SHOW I 2016
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I efteråret 2016 står Thomas Warberg klar på scenen til 40 shows
med sit nye one-man show. Showet hedder
WARBERG COMEDY TOUR ’16, og kommer til at handle om,
hvordan vi mennesker behandler hinanden – et emne, der optager
og til tider frustrerer Warberg i en sådan grad, at det nu er blevet til
et show. Showet, som er hans andet one-man show, men det første
med et decideret tema, har premiere på Bremen Teater i København
den 15. september 2016.
Warberg er en af Danmarks mest produktive komikere og er bl.a.
elsket for sine skarpe oneliners. På WARBERG COMEDY TOUR ’16
kan publikum dog også se frem til at se en helt ny side af den populære herre, da han i dette show underholder med nogle lidt længere
jokes, end man er vant til fra hans hånd. Det hele bliver selvfølgelig
stadig serveret i det samme høje tempo, der også kendetegner hans
stil. Warbergs mål er ikke at tage stilling til, hvad der er rigtig eller
forkert, når det handler om, hvordan vi behandler hinanden, men
blot at udforske det mix, han ikke forstår:
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“Danmark er et af de mest demokratiske lande i verden. Vi er også
et af de mest lykkelige, rige, veluddannede og trygge lande. Alligevel
oplever vi gang på gang, hvordan folk sviner hinanden til på nettet,
vi rækker fuckfingre efter hinanden i trafikken, spytter efter fremmede og skriger skældsord efter dommere, der
ikke giver AGF et fortjent frispark. Hvorfor er vi sådan?”
BILLET PÅ
WARBERG COMEDY TOUR ‘16 KØBTHOMASWARBERG.DK

Det nye show er bygget op af en masse virkelig sjove, personlige historier om situationer, hvor Warberg er blevet
behandlet dårligt eller selv har behandlet andre dårligt. Han lover, at det bliver både godt, sjovt og interessant
samt at det ikke kommer til at handle så meget om sure bilister, som man kunne forestille sig.
Thomas Warbergs karriere tog fart i 2010, hvor han vandt Läkerols Talentpris og efterfølgende blev fast bestanddel af det populære tv-program “Live fra Bremen” fra 2011 til 2013. I 2014 turnerede han med sit første one-man
show, THOMAS WARBERG COMEDY TOUR ’14, som anmelderne roste til skyerne. Siden har Warberg lavet mange andre sjove projekter, bl.a. har han i samarbejde med Tajmer Booking og Management åbnet sin egen Comedy
Club på Vesterbro i København, hvor han flere gange om ugen optræder med en times intensiv comedy-nørderi i
intime rammer.
Billetsalget til WARBERG COMEDY TOUR ’16 starter den 16. november 2015 kl. 12.00.
Læs mere på thomaswarberg.dk /
facebook.com/warbergthomas

FOR YDERLIGERE INFORMATIONER KONTAKT:
Tenna Tajmer
Tajmer Booking & Management
tenna@tajmer.dk / Tlf: 46153700

FACTS:

Showets navn: WARBERG COMEDY TOUR ’16
Warberg besøger: København, Esbjerg, Kalundborg,
Hillerød, Aalborg, Skive, Slagelse, Viborg, Hjørring,
Skanderborg, Nykøbing M., Vejle, Holstebro, Holbæk,
Silkeborg, Grenaa, Horsens, Aabenraa, Frederikshavn,
Randers, Herning, Albertslund, Aarhus, Roskilde, Greve, Sønderborg, Assens, Odense, Helsinge og Thisted.
Premieredato: Den 15. september 2016

