i Øster Hornum
Forsamlingshus

torsdag den 26. oktober kl. 19.30

POVL ERIK CARSTENSEN
Med sin debut i 1991 er Povl en af pionererne, der var
med til at indføre standup i Danmark. I løbet af hans
karriere har han leveret underholdningen til tusindvis af
arrangementer, fra de største firmafester og konferencer,
til de hyggeligste og højtideligste private begivenheder og
festligheder.

Pris kr. 100,-

Der kan købes
øl, vand, vin,
chips og salts
tænger

Povl er garant for en positiv, intelligent, meget morsom
og underholdende oplevelse, som også formår at fange de
tilhørere der måske ikke betragter sig selv som deciderede
stand-up ”fans”.

MORT EN WICH MANN
• Nomineret til “Årets Talent” ved comedy galla i 2013 og 2014.
• Har været på danmarksturne 5 gange.
• Har fået sit onemanshow vist på TV2 Zulu
• Du kender ham måske fra Nørgaards Netfix, Comedy Fight Club, standup.dk,
Ups det er live, Casper og Lars præsenterer, Fup i Farvandet, Zulu News.
• Nummer 2 ved DM i stand-up 2008
Morten Wichmann har et stort bagkatalog af jokes der passer til de fleste lejligheder, og sætter altid et show sammen som passer bedst muligt til dit arrangement.
Om det er en firmafest, julefrokost, fødselsdag, konfirmation eller bryllup er
Morten Wichmann et sikkert valg når det kommer til underholdning.

JAC OB T INGLEF F
En af Danmarks absolut bedste komikere og et stensikkert valg til firmaarrangementet, hvad enten det er kollegaer, kunder, samarbejdspartnere eller en mere sammensat gruppe, der trænger til begavet komik og gode grin.
Efter 18 år som professionel komiker, tre onemanshows og fem dvd-udgivelser har Jacob nået et niveau, hvor han
kan underholde voksne fra alle alders- og faggrupper. Med glubende nysgerrighed på mennesker, livet og samtiden inviterer han publikum med på en hæsblæsende men sikkert guidet tur gennem tilværelsens store spørgsmål
og nære værdier set med komisk røntgensyn. Indholdet er konstant vedkommende, og man er aldrig i tvivl om
at der står noget personligt på spil når Jacob taler om børneopdragelse, venskaber, dating, parforhold osv. Selv
emner som skilsmisse, ældrebyrden og finanskrisen formår han at gøre overrumplende morsomme når præcise
observationer og skarpe jokes flettes til fortællinger der spejler tilhørernes egne liv og genvordigheder. I Jacobs
komiske univers er der højere til loftet end hos de fleste, og folk der regner med at opleve blot et ”almindeligt”
stand-up show får altid mere end forventet.

Billetter sælges i Dagli’ Brugsen Øster Hornum
og i Jutlander Bank i Suldrup og Støvring

