
                                                                     

SVENSKA STANDUPGALAN I NY REGI 

Den 26:e augusti hålls Svenska Standupgalan på Södra teatern i Stockholm. 

Arrangörerna utlovar en äkta klang- och jubelföreställning med musik, 

sentimentala tacktal och en överdos humor med bland andra Soran Ismail och 

Ann Westin. 

Detta är trettonde året som Svenska Standupgalan arrangeras, men från och med i år är det inte längre 

Stockholm Comedy Klubb som är värdar, utan uppdraget har lämnats över till ståuppklubben Oslipat. 

-Det känns som en väldigt stor ära, säger den ena arrangören Fritte Fritzson. Svenska Standupgalan 

är en institution som är viktig för att värna om att synliggöra kvaliteten inom branschen. 

Den andra arrangören Marcus Johansson kommer att vara konferencier tillsammans med Josefin 

Johansson. 

-Ett sånt här uppdrag är ju rena julafton för en ståuppkomiker, säger Marcus. Man får inte bara skoja i 

ett festligt sammanhang utan man får dessutom skoja om den egna branschen. Dessutom ser jag 

väldigt mycket fram emot att stå på scen tillsammans med Josefin Johansson. Hon är ju helt galet bra i 

det här sammanhanget med sin extroverta larger than life-personlighet. 

Kommer Svenska Standupgalan se annorlunda ut nu när Oslipat tar över? 

-Publiken kommer att känna igen sig, säger Fritte Fritzson. Men vi satsar på att göra en större show 

med liveband och många specialskrivna humornummer. Bland annat kommer Soran Ismail och Ann 

Westin att underhålla. 

-Sen kommer det också dyka upp fler namnkunniga prisutdelare, fyller Marcus Johansson i. Vi kan 

nämna Björn Gustafsson, Anna-Lena Bergelin och Jesper Rönndahl. 

 

Josefin Johansson - komiker som slog igenom med humorprogrammet Pang Prego i P3. Hon har även 

kunnat ses i många humorprogram på TV som till exempel Partaj, Gabba Gabba och Extra Extra. 

Josefin hörs också regelbundet i en av Sveriges aboslut mest populära humorpoddar: Crazy Town. 

Marcus Johansson -komiker som drivit ståuppklubben Oslipat sedan 2006. Marcus har skrivit manus 

till humorprogram i tv och radio och har tillsammans med Fritte Fritzson varit konferencier på 

Svenska Standupgalan mellan 2008-2010. 

 

Plats: Södra Teatern, Stockholm. Stora scenen. 

Datum: Tisdagen 26 september 2014 

Showen startar 19.00 

Biljetter köpes på http://sodrateatern.com/sv/Program-och-biljetter/Evenemang/Svenska-

Standupgalan-2014/ 

För mer info och  pressbiljett, kontakta Marcus Johansson: marcus@oslipat.com. 0733-762077 

Hemsida: www.oslipat.com                                                   

Pressbild på Josefin och Marcus bifogas i mail. Foto: Emma Knyckare. 

Pressbild på Soran Ismail hittas här och pressbild på Ann Westin finns här. 
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