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Kultserien Beavis and Butt-head har nypremiär på 
MTV 

 
Söndagen den 15 april är det Europapremiär för en helt ny säsong av den animerade 
kultserien Beavis and Butt-head. Bakom satsningen står Mike Judge som återigen med 
hjälp av den amerikanska tonårsduon riktar skarp men underhållande kritik mot den 
amerikanska populärkulturen.  
 
Det har gått nästan 20 år sedan MTV för första gången visade serien Beavis and Butt-head 
1993. Duon blev snabbt kultförklarade med deras sätt att förlöjliga dåtidens musikvideor, deras 
fascination för hårdrock samt deras ständiga problem med att få tjejer. Men mest karaktäristiskt 
för duon var deras skratt och förmågan att ständigt leverera nya citat som snabbt växte sig fast 
hos ungdomar runt om i världen.  
 
Serien producerades om sju säsonger där den sista sändes på MTV under 1997-1998. Men nu 
är de alltså tillbaka i en helt nyinspelad säsong om 12 avsnitt. Och trots att tid och teknik 
sprungit ifrån dem så är det precis samma Beavis och Butt-head som på samma manér 
kommenterar dagsaktuella, populärkulturella fenomen.  
 
I premiäravsnittet (”Warevolves of Highland/Crying”) så går de bland annat till attack mot hela 
vampyr- och varulvstrenden när Butt-head misstar en uteliggare för en varulv och ber honom att 
bita de två grabbarna så att de därigenom kan bli varulvar och få mer tjejer. Men istället för den 
magiska metamorfosen åker de på alla möjliga sorters hepatit. I det första avsnittet riktar de 
båda även kritik mot MTV:s TV-program Teen Mom och Jersey Shore.  
 
Den som tidigare sett Beavis and Butt-head kommer känna igen sig i programupplägget. 
Förutom ovan så kommenterar de fortfarande musikvideor på samma sätt som förut. I 
premiäravsnittet är det elektro-artisten Skrillex musikvideo till låten ”First of the Year” som blir 
föremål för ett bombardemang av insiktsfulla kommentarer och ett stort antal ”hehe, cool”-fraser. 
 
Peter von Satzger, PR-director för MTV i Nordeuropa, är mycket entusiastisk över kanalens 
återlansering av serien:  
 
- Jag är normalt sett inte mycket för att man återanvänder gamla format. Underhållning handlar 
om att utveckla nya format för vår tids generations tittare. Men när Beavis & Buttheads 
återkomst annonserades jublade jag. Deras sätt att kritiskt granska våra egna program och vår 
nutida kultur är magisk och kan bara göras av Mike Judge. Jag längtar som ett barn till julafton, 
säger Peter. 
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Beavis and Butt-heads nya säsong har premiär den 15 april kl. 22.55 
 
Vill du screena det första avsnittet i den nya säsongen av Beavis and Butt-head?  
Kontakta Ellen Jurell 
 
För information, bilder och klipp för webbpublicering vänligen kontakta 
Ellen Jurell, PR Manager, Viacom International Media Networks Norra Europa 
Tel: 0705-55 31 36, E-mail: ellen.jurell@vimn.com  
 
Erik Lindham, PR Manager, Viacom International Media Networks Norra Europa 
Tel: 0733-65 82 22, E-mail: erik.lindham@vimn.com 
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