
Comedy Central ger sig in i politiken med SEMST – producerar
SEMST Demokrati
Ingen har missat att det är valår - den 9 september ska mandatplatserna i riksdagen fördelas och det är upp till svenska folket
att göra sina röster hörda. Nu ger sig även Comedy Central in i politiken, med ett betydligt roligare budskap än många andra.
Tillsammans med komikertrion SEMST producerar Comedy Central SEMST Demokrati – en serie satiriska sketcher som skilldrar
SEMST intåg i politiken.   

Efter tre år av utsålda succéer uppmanar nu det samtida humorkollektivet SEMST, bestående av komikertrion Branne Pavlovic, Ahmed Berhan
och Jonathan Unge, att ansluta till partiet Semst Demokrati och delta i deras populistiska stand-up-turné. Årens turné presenteras i samarbete
med Comedy Central som även skapat en satirisk serie med sketcher tillsammans med komikerna. Sketcherna kretsar kring SEMST intåg på
den politiska arenan och kommer att distribueras på Facebook. Serien har fyra delar och nya avsnitt kommer på fredagar med start i samband
med turnéstarten.

-          SEMST är kulturella provokatörer några av Sveriges mest samtida röster. Att jobba med samtida och orädda talanger är en självklarhet
för oss. Aldrig har behovet varit större än nu att våga skämta om allvarliga saker, säger Markus Wiklund Ferrer, Comedy Central.

Comedy Central har en lång tradition av stand-up och inledde under hösten sin första lokala satsning med Comedy Central Stand-Up Utan
Gränser med Nisse Hallberg som programledare och även standup-klubben Comedy central Confessions på trädgården i somras. Nu
presenterar de även SEMSTs omfattande Sverigeturné med totalt 24 föreställningar och producerar satiriskt innehåll tillsammans med
komikertrion som kallar sig SEMST består av.

-          SEMST är väldigt stolta över att få samarbeta med Comedy Central. Vi har fått det varje komiker drömmer om - konstnärlig frihet, ett
grymt team att göra det tillsammans med och budget för att kunna genomföra vår vision. Vi hoppas att svenska folket ska älska det så mycket
att de kräver ännu mer från Sveriges tre just nu roligaste komiker, säger Branne Pavlovic, aktuell med SEMST Demokrati och komiker i
humorkollektivet SEMST.

HÄR kan du se ett urklipp ur den första videon med SEMST, producerad av Comedy Central.

HÄR kan du se hela första avsnittet på Comedy Centrals Facebooksida.

Om SEMST

SEMST är en komikertrio som huvudsakligen sysslar med stand-up bestående av Branne Pavlovic, Ahmed Berhan och Jonathan Unge. För
fjärde året i rad beger sig ut på sverigeturné med slutsålda succéföreställningar i ryggen från föregående år.  

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


