
Sverigepremiär för fyra nya serier på Comedy Central; Caraoke
Showdown, Detroiters, Teachers och Jeff & Some Aliens
April är en fullspäckad månad på Comedy Central, med hela fyra Sverigepremiärer inom loppet av ett par dagar – Caraoke
Showdown, Teachers, Detroiters och kritikerrosade animerade serien Jeff & Some Aliens, från skaparna av TripTank. Teachers
är baserad på webbserien med samma namn och Detroiters är redan klar för en andra säsong. I Caraoke Showdown ser vi Craig
Robertson, från bland annat The Office och Pineapple Express. 

I april är det humorfest på Comedy Central, med hela fyra nya serier som har premiär i Sverige inom loppet av några dagar – Caraoke
Showdown, Teachers, Detroiters och Jeff & Some Aliens.

Lördagen den 8 april är det premiär för det karaokeinspirerade tävlingsprogrammet Caraoke Showdown, med den amerikanska
skådespelaren och komikern Craig Robinson från bland annat The Office och Pineapple Express. Han plockar upp passagerare i vad de tror
är en vanlig taxi. När de inser att de är deltagare i en game show och har möjlighet att vinna pengar genom att sjunga sina favoritlåtar blir de
minst sagt överraskade. Fler överraskningar, bland annat i form av kändisbesök, dyker upp längs vägen.

Den 9 april har tre nya serier premiär. Först ut är Teachers, där vi möter ett gäng grundskolelärare med något annorlunda
undervisningsmetoder, influerade av sina egna, inte helt ordnade, liv. De är med andra ord inte alltid de förebilder som elevernas föräldrar
önskar. Lärarna spelas av Caitlin Barlow, Katy Colloton, Cate Freedman, Kate Lambert, Katie O’Brien och Kathryn Renée Thomas – eller ”The
Katydids” som de kallar sig, då deras namn är olika versioner av namnet Katy. De är också skaparna av och producenterna bakom Teachers.
Serien började som en webbserie och har nu utvecklats till en TV-serie.

Direkt efter Teachers träffar vi bästa kompisarna och reklamkillarna Sam och Tim, i serien Detroiters. Killarna har kanske inte pengarna,
nätverken och talangen som de stora reklambyråerna har – men de har definitivt ambitionen. I Detroiters får vi följa dem under deras resa mot
att bygga ett reklamimperium och serien är redan klar för en andra säsong.

Sist ut är Jeff & Some Aliens, en animerad serie för vuxna om Jeff, den vanligaste, mest medelmåttiga killen på jorden. Jeff delar sin ofräscha
lägenhet med tre aliens som skickats till jorden för att utvärdera hela mänskligheten utifrån vad de lär sig om Jeff och hans beteenden.

Caraoke Showdown har premiär på Comedy Central lördagen den 8 april kl. 23.30.
Teachers har premiär söndagen den 9 april kl. 22.00.
Detroiters har premiär söndagen den 9 april kl. 22.30.
Jeff & Some Aliens har premiär söndagen den 9 april kl. 23.30. 

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, nordisk PR ansvarig
0046 73 83 73 424
Karolina.moberg@vimn.com



Om Comedy Central
Comedy Central är kanalen med de bästa komediserierna, ståupparna och animerade serierna i svensk tv med sändningar dygnet runt. Som
världens enda komedi-nätverk erbjuder Comedy Central provokativa originalserier som South Park, The Daily Show, The Comedy Central
Roast tillsammans med världens bästa stand up, sketch-program, dramedy och mycket mer. Comedy Central kan ses av hälften av Sveriges
befolkning och finns tillgängligt hos Boxer, Canal Digital, Com Hem, Telia, Tele2 och Viasat. www.comedycentral.se


