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hår til hagen
Christian Brøns mødte op til Melodi Grand Prix med sven-
skeren Patrik Isaksson og en ekstra hage. For at skille sig ud 
fra mængden, havde han valgt at gå med det spændende 
look ”Hitler-hår møder voksenbaby”.

Et look, der efter sigende skulle være et kæmpe hit i 
København, men som desværre kun rakte til en sølle tredje-
plads i Nordjylland. 

grin ikke 
Praktikanten Thomas Skov og 
hans kvindelige medvært spillede 
begge centrale roller til årets Melo-
di Grand Prix. De havde på forhånd 
fået skarp instruks fra DR-ledelsen 
om, at de under ingen omstændig-
heder måtte få seerne til at grine 
under det to timer lange show.

Programredaktøren på DR var 
efterfølgende fuldt tilfreds med 
sine to skærmtrolde og udtalte 
umiddelbart efter showet til SE og 
HØR, at han ikke siden Reimer Bo 
havde haft så humorforladte værter 
på TV, hvilket passer perfekt ind i 
DR’s nye profil.

brystværn
Den kvindelige Melodi Grand Prix-
vært Louise Wolff meldte sig med 
sin påklædning ind i konkurrencen 
om Danmarks flotteste barm sam-
men med Linse Kessler og brødrene 
Price.

DR’s generaldirektør udtaler til SE 
og HØR: – Vi er klar over, at Louise 
Wolffs udskæring var væsentlig 
større end hendes værtstalent, men 
med Emil Thorup som medvært 
måtte vi tage drastiske midler i brug 
for at holde på vores mandlige, ikke-
homoseksuelle seere. 

kirkebøsserFredag aften lagde Nikolaj Kirke i indre København alter til et falsk bøsse bryllup, da de to ejere af natklubben Simons, Simon Frank og Simon Lennet, sagde ja til hinanden foran hele Københavns festelite.En af gæsterne var finansmanden Klaus Riskær, som på spørgsmålet om, hvad han lavede til en bøssebryl-lup, svarede: – Efter tre år i fængsel er det vel meget naturligt.
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I samarbejde med og Casper Christensen og Danmarks comedy-
portal Funnyhaha guider SE og HØR dig gennem ugens snapshots og 
giver dig et komisk indblik i de kendtes gøren og laden. 

Satirepolitiet
Se mere på funnyhaha.dk
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børnelokker
Jesper Norhstedt Boesgaard havde 
fået dispensation til at stille op til de 
voksnes Melodi Grand Prix. Her mødte han 
en ukendt voksen mand, som lokkede ham 
med ned i Gigantiums kælderlokaler ved 
hjælp af en pose bolsjer.

Billedet er taget lige umiddelbart efter, 
de kom tilbage.

HVeM er 
Denne 
kVInDe?
Ingen ved, hvor dette 
billede er taget, hvem 
kvinden er, hvorfor 
der ikke er plads til 
brysterne i kjolen og 
hvor mange tatove-
ringstyggegummier, 
man skal købe, for at 
se sådan ud.

Tip sendes til 
tranny@mgp.dk.

uMulIg MIssIon
Den økonomiske krise har fået Fre-
derik Fetterlein til at opsøge alle 
steder med gratis mad og drikke, og 
i denne uge blev det så også til føde 
på en onsdag, da Imperial inviterede 
til premiere på den nye ”Mission 
Impossible”-film. 

Filmens titel er i øvrigt en meget 
dækkende betegnelse for Fetterleins 
udsigter til at blive gældfri.

Med sig havde Fetterlein vinderen 
af ”Fetterlein Look Alike”-konkurren-
cen, der ud over biografturen også fik 
lov til at betale Fetterleins taxa hjem.

fars Dreng
Bøsseikonet Simon Emil Ammitzbøll havde 
taget sin ”far” med til Melodi Grand Prix. Den 
liberale politiker havde forgæves været i børne-
H&M for at finde et passende slips, men måtte gå 
tomhændet derfra, da der var udsolgt.

Det udløste en situation, hvor unge Ammitzbøll 
var nødsaget til at låne et rigtigt voksenslips, der 
gik ham til skridtet.

Han udtaler til SE og HØR, at det er ærgerligt, 
slipset er så langt, at det dækker hans kønsdele til 
... selvom det matcher i farven.
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