
Premiär för Roast Battle UK - vågad stand-up direkt från UK till
Comedy Central
Comedy Centrals Roast Battle är tillbaka – i en helt ny version med brittiska komiker. I Roast Battle UK, den brittiska spinoffen
från den amerikanska orginalserien Roast Battle ställs kända komiker mot varandra för att besegra varandra med humor. Slaget
avgörs av domarna Russel Brand och Cathrine Ryan. I programmet medverkar band andra Jimmy Carr, Tom Allen och det gifta
paret Harriet Kemsley och Bobby Mair.

Roast Battle är redan ett etablerat koncept och den här säsongen har slagit alla tittarrekord i UK. Programledaren Jimmy Carr och domarna
Russel Brand och Cathrine Ryan leder oss igenom ett tävlingsprogram som är så nära sport som komedi någonsin kan komma. Med brutala
skämt som vapen är detta är en kamp där de tävlande gör allt för att gå ur studion med hedern i behåll. I ett avsnitt får vi se exempelvis se det
nygifta paret Harriet Kemsley och Bobby Mair försöka bräcka varandra.

Programet är baserat på den framgångsrika amerikanska orginalproduktionen. Vi får se Storbritanniens bästa komiker förolämpa varandra
framför en ”blodtörstig” publik, som programmets producenter uttrycker det. Två komiker duellerar mot varandra och tar fram sina fem grövsta
skämt med intentionen att med humor roasta och krossa sin motståndare till brödsmulor.

I sex avsnitt kommer vi få se både välkända brittiska komiker såväl som nya ansikten duellera mot varandra. Varje avsnitt utmynnar i att en
eller två komiker kröns till vinnare av den allsmäktige juryn. Som en twist på den amerikanska produktionen kommer varje avsnitt att ha ett
tema, vilket ger gott om utrymme för idéer till de tävlande komikerna att leka med.

Roast Battle UK visas på Comedy Central lördagar 23:00, premiäravsnittet visas lördagen den 10 februari kl. 23.00.

Samtliga medverkande i Roast Battle UK:

Jimmy Carr
Russel Brand
Cathrine Ryan
Brian Moses
Harriet Kemsley
Dane Baptiste
Tom Allen
Suzi Ruffell
Phil Wang
Ed Gamble
Joe Lycett
Nick Helm
Daniel Sloss
Desiree Burch
Tez Illyas
Bobby Mair
Alex Brooker
Matt Forde
Sofie Hagen
Larry Dean
Iain Stirling
Joel Dommett
Paul Chowdhry
Fin Taylor
Mark Steel
Elliot Steel
Jayde Adams
Alex Edelman 

För mer information och högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Karolina Moberg, nordisk PR ansvarig
+46 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


