
Ny stjärnspäckad säsong av Lip Sync Battle
Nu är Lip Sync Battle tillbaka! I den nya säsongen tävlar fler världsstjärnor än någonsin. Kevin Hart, Channing Tatum, Snoop
Dogg, Christina Aguilera och Gigi Hadid är några av gästerna. I kvällens premiäravsnitt tolkar skådespelaren Channing Tatum
hitlåten "Let it Go" och hans fru, Jenna Dewan-Tatum, gör ett minst sagt vågat framträdande. Andra säsongen sänds på Comedy
Central, endast 24 timmar efter världspremiären i USA.

Lip Sync Battle är programkonceptet som tagit världen med storm. Programmets första säsong blev en världssuccé som slog tittarrekord i USA
och hade efter endast tre veckor mer än 110 miljoner streamade videor, världen över. I den nya säsongen tävlar stjärnor som Kevin Hart,
Christina Aguilera, Snoop Dogg, Olivia Munn, Shaquille O’Neal, Hayden Panettiere, Gigi Hadid, Eva Longoria, Chris Paul, Nina Dobrev, Kaley
Cuoco, Josh Gad, Cee Lo Green, Joel McHale, Jim Rash och många fler. 

I kvällens premiäravsnitt tävlar skådespelaren Channing Tatum mot sin fru, skådespelerskan och dansaren Jenna Dewan-Tatum. Channing
Tatum tolkar "Let it Go", soundtracket till filmen Frozen. Jenna Dewan-Tatum framför ett minst sagt utmanade nummer som inkluderar en
lapdance, när hon tolkar Ginuwines "Pony". Under hela säsongen kommer det att dyka upp hemliga gäster under säsongens gång och redan i
premiäravsnittet utlovas det ett gästspel av en hemlig gäst.

I varje avsnitt duellerar två kändisar med två ”hemliga” låtar var till publikens jubel. Låtarna väljer de själva. Användning av eventuell rekvisita
och bakgrundsdansare är givet när syftet är att försöka överträffa varandra. Formatet kommer ursprungligen ifrån ett återkommande inslag i



och bakgrundsdansare är givet när syftet är att försöka överträffa varandra. Formatet kommer ursprungligen ifrån ett återkommande inslag i
talkshowen Late night with Jimmy Fallon där kända gäster tävlade mot värden Jimmy Fallon genom att mima till kända låtar.

Se trailern för den nya säsongen här. Se Channing Tatums framträdande här och Jenna Dewan-Tatums framträdande här. 

Lip Sync Battle leds av rapparen och skådespelaren LL Cool J tillsammans med supermodellen Chrissy Teigen. Producenter är skådespelaren
John Krasinski från The Office och brittiske komikern Stephen Merchant.

Premiären av Lip Sync Battle Säsong 2 sänds ikväll, fredagen den 8 januari, kl. 22:15 på Comedy Central, endast 24 timmar efter
världspremiären i USA. Varje fredag kl. 22:15 visas ett nytt avsnitt. 

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


