
Donald Trumps egen talkshow kommer till Sverige
Komikern och imitatören Anthony Atamanuik spelar rollen som USA:s president Donald Trump i den omtalade satirserien The
President Show. Måndagen den 8 maj har talkshowen svensk premiär på Comedy Central.

Efter att Alec Baldwin bestämt sig för att sluta göra sin hyllade Trump-imitation tar nu Anthony Atamanuik över stafettpinnen i The President
Show som har svensk premiär den 8 maj.

Under våren sänder Comedy Central Sverige åtta avsnitt där presidenten tar upp det ena kontroversiella ämnet efter det andra i vad som ska
föreställa det Ovala Rummet i Vita Huset. Varje vecka har han dessutom en gäst på besök som han diskuterar aktuella världshändelser med.

I första avsnittet träffar presidenten journalisten Keith Olbermann och diskuterar den politiska webbserien The Resistance som blev en stor
snackis under 2016 års valkampanj i USA. I avsnittet pratar han även om vad som är ”nice” och ”not nice”, samt tar med tittarna på en
promenad genom ”Trumps New York” och Times Square.

Anthony Atamanuik har länge imiterat den amerikanska presidenten och gjorde succé under valkampanjen med satirdebatten Trump vs.
Bernie, som han gjorde tillsammans med komikern James Adomian. I The President Show har Atamanuik vice presidenten Mike Pence som sin
sidekick, spelad av Peter Grosz.

– Att driva med presidenten är en viktig amerikansk tradition och vi hoppas att ingen ska bli besviken, säger Anthony Atamanuik, som även är
skaparen bakom serien.

Om The President Show
Talkshowen produceras av Clone Wolf Productions och 3 Arts Entertainment. Exekutiva producenter är Anthony Atamanuik, Peter Grosz och
Adam Pally från Clone Wolf Productions, tillsammans med 3 Arts Entertainments Olivia Gerke, Josh Lieberman och Greg Walter.

Premiären av The President Show startar med ett dubbelavsnitt den 8 maj klockan 19.00 på Comedy Central.

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, nordisk PR ansvarig



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


