
	  
South	  Park	  fyller	  18	  
	  
	  
	  
	  
	  
Den	  28	  september	  är	  det	  premiär	  för	  den	  efterlängtade	  artonde	  säsongen	  av	  omåttligt	  
populära	  South	  Park	  på	  Comedy	  Central.	  Säsong	  18	  består	  av	  tio	  avsnitt	  som	  visas	  utan	  
säsongsavbrott	  och	  kan	  ses	  i	  Sverige	  endast	  fyra	  dagar	  efter	  premiären	  i	  USA.	  	  
	  
Den	  28	  september	  klockan	  19.30	  är	  Stan,	  Kyle,	  Eric	  och	  Kenny	  tillbaka	  i	  den	  artonde	  
säsongen	  av	  South	  Park	  på	  Comedy	  Central	  Sverige.	  South	  Park	  fyller	  18	  och	  när	  du	  officiellt	  
blir	  vuxen	  öppnar	  sig	  en	  helt	  ny	  värld	  av	  möjligheter.	  Det	  är	  dags	  att	  ta	  körkort,	  rösta	  och	  
resa	  till	  häftiga	  platser.	  	  
	  
Säsong	  18	  visas	  i	  Sverige	  med	  svensk	  text	  snabbare	  än	  någonsin,	  endast	  fyra	  dagar	  efter	  
premiären	  i	  USA.	  Den	  nya	  säsongen	  består,	  efter	  beslut	  från	  seriens	  skapare	  Trey	  Parker	  och	  
Matt	  Stone,	  av	  tio	  avsnitt	  i	  obruten	  följd	  till	  skillnad	  från	  tidigare	  säsonger	  som	  delats	  upp	  i	  
två	  delar.	  	  
	  
Avsnitten	  görs	  bara	  sex	  dagar	  innan	  de	  premiärsänds	  och	  innehållet	  i	  den	  artonde	  säsongen	  
är	  än	  så	  länge	  hemligt.	  Precis	  som	  tidigare	  kan	  vi	  förvänta	  oss	  briljanta	  parodier	  och	  svart	  
humor	  inom	  alla	  möjliga	  områden.	  South	  Park	  Studios	  tillsammans	  med	  Parker	  och	  Stone	  
avslöjar	  ingenting	  kring	  de	  nya	  avsnitten	  men	  förmodligen	  dyker	  Kanye	  West	  upp	  igen.	  	  
	  
South	  Park	  säsong	  18	  visas	  på	  Comedy	  Central	  varje	  söndag	  klockan	  19.30	  
	  
För	  ytterligare	  information	  vänligen	  kontakta:	  
Robin	  Kvarnström,	  presskontakt	  MSLGROUP	  Stockholm	  	  
08	  550	  511	  00	  eller	  070	  282	  76	  91	  	  	  
robin.kvarnstrom@mslgroup.com	  	  	  	  
	  
Daniëlle	  Boersma,	  PR	  Manager	  Comedy	  Central	  North	  Europe	  	  
31204937277	  eller	  31610882838	  	  
danielle.boersma@vimn.com	  
	  
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,	  Viasat	  och	  Tele2.	  	  
	  

	  


