
Rob Lowe bakom ny animerad serie på Comedy Central
Gör dig redo att kastas tillbaka till 80-talet – kantat av neon och syntpop. I den nya animerade humorserien Moonbeam City för
vi följa den egotrippade detektiven Dazzle Novak. Världsstjärnor som Rob Lowe, Elizabeth Banks, Will Forte och Kate Mara ger
röst åt karaktärerna och Rob Lowe är även en av seriens producenter.

På söndag, den 20 december, är det premiär för den retro-inspirerade och animerade humorserien Moonbeam City på Comedy Central.
Serien är en parodi på 80-talets polisserier som Miami Vice med animering i neon och temat för musiken är syntpop. Världsstjärnor som
Elizabeth Banks, Rob Lowe, Kate Mara och Will Forte ger röst åt de tecknade karaktärerna.

Seriens huvudperson är den sexmissbrukande detektiven Dazzle Novak (Rob Lowe) som nästan ställer till det lika mycket som de kriminella
han jagar. Han utför sitt polisarbete motvilligt, det framgår tydligt att han egentligen har helt andra prioriteringar och dessutom har ett stort
ego. Dazzle Novak är okvalificerad för jobbet och har dessutom ingen impulskontroll. Det sätter hela tiden käppar i hjulet för Novaks kollegor,
den glamourösa polischefen Pizzaz Miller (Elizabeth Banks) och hans största rival Rad Cunningham (Will Forte).

Moonbeam City är skapat av Scott Gairdner (Conan, Our Footloose Remake) som även är seriens producent, tillsammans med Rob Lowe.

Rob Lowe har medverkat i storfilmer som Wayne’s World, The Outsiders, Austin Powers: The Spy Who Shagged Me och St. Elmo’s Fire. Han
har även medverkat i TV-serier som Brothers & Sisters, Parks and Recreation och Californication.  

Skådespelerskan Elizabeth Banks, som ger röst åt Pizzaz Miller, sågs senast i Hunger Games-filmerna där hon haft rollen som Effie Trinket.
Banks har dessutom medverkat i serier som Scrubs, Modern Family, Family Guy och 30 Rock.

Moonbeam City har premiär söndagen den 20 december kl. 21:30 på Comedy Central. Varje söndag visas nya avsnitt kl. 21:30. 

För mer information, visningsavsnitt 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


