
South Park är tillbaka med ny säsong – utan politisk satir
Kultserien South Park är tillbaka med en sprillans ny säsong 21, med svensk premiär på torsdag den 14 september på Comedy
Central. Seriens skapare Trey Parker hintar om att nya säsongen kommer fokusera mindre på politik och mer på de gamla
klassiska South Park-formatet och de karaktärer vi känner så väl.

Animerade succéserien South Park är äntligen tillbaka med en ny säsong för att göra narr av samhället och lyfta kontroversiella ämnen till
ytan. Säsong 21 har premiär idag, torsdagen den 14 september kl. 22.00 på Comedy Central.

I första avsnittet, White People Renovate Houses, så ser vi demonstranter beväpnade med facklor och konfedererade flaggor ta över gatorna
i South Park. Ett avsnitt som med största sannolikhet kan kopplas till de våldsamma protester som skett i USA senaste månaderna, främst då i
Charlottesville, Virginia i USA.

Trots att första avsnittet är en direkt återspegling av nutidens händelser i samhället, så indikerar seriens skapare Trey Parker att ambitionen
med nya säsongen har varit att gå tillbaka till South Parks glansdagar. Seriens huvudkaraktärer Stan, Kyle, Cartman och Kenny ska nu åter
sättas i fokus.

–Den här säsongen vill jag gå tillbaka till att se Cartman klä upp sig till en robot och reta Butters i vanlig ordning. Vi kommer att försöka gå
ifrån Donald Trump och det politiska då det var där förra säsongens fokus låg. Men vi kommer inte att överge det helt, säger Trey Parker.

Hur pass bra South Park kommer att lyckas med att undvika att ta upp politik och skapa rubriker återstår att se i nya säsongen. Vi kan i alla fall
räkna med en hel del galenskaper och kaos i vanlig ordning.

South Park skapades 1997 av Trey Parker och Matt Stone och är den serie som visats längst på Comedy Central.

South Park säsong 21 har premiär i Sverige på torsdag den 14 september kl. 22.00 på Comedy Central. 

För mer information, rörligt material 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


