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Rivstart för nybörjar-ståupp
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Idén är enkel, tio lokala nybörjare
inom stand up comedy får tre minuter
var på sig att övertyga publiken
och en jury om sin förmåga. När
dessutom publiken var så på hugget
att arrangören Augin Damar och hans
kollegor fick ställa ut flera stolsrader
extra i Kulturhusets B-sal och flera av
de deltagande rookie-komikerna höll
riktigt god klass så var succén också
ett faktum.
Det enda som var lite tråkigt med
den här första upplagan av ”Stand up
for Örebro” var att den fina tanken att
det skulle vara fem manliga och fem
kvinnliga talanger på scenen inte gick
att genomföra. Endast en kvinna kom
till start. Sedan pushade visserligen
kvällens jury – David Druid och Kodjo
Akolor – en annan tjej ur publiken att
komma upp på scenen efter att hon
varit lite kaxig. Men hon nöjde sig
med att dra något internt skämt om
banken för sina vänner.
En annan lika oförberedd tävlingsdeltagare var mannen som släpats
till Kulturhuset av sina vänner – på
en svensexa. Men han tog verkligen
chansen när han fick en mikrofon och
körde bara på.
Efter att alla tio gjort sin grej och
gästartisterna – rapparen Adam
Kanyama och två av hans kollegor
också uppträtt – var det dags för
prisutdelning. Precis som Augin
Damar framhöll var egentligen alla
som vågat delta redan vinnare genom
att bara våga kliva upp på scenen.
Men juryn valde ändå ut Adam von
Friesendorff som kvällens största
stjärnskott.
Honom lär vi få se och höra mer
av, liksom flera av de andra. Men
framförallt hoppas jag att vi får
uppleva ”Stand up for Örebro” igen,
och att kvinnorna då morskat upp sig
så att det blir en jämnare fördelning
på scenen.
Urban Århammar

Nybörjarnas tur. Adam von Friesendorff tog hem förstapriset i premiäromgången av ståuppgalan för nybörjare, ”Stand up for Örebro”.
Bilder: Urban Århammar

Succéstart. Augin Damar
(till höger) gjorde succé med
sin nya rookietävling för lokala
stand up-talanger i Kulturhuset. Den unge rapparen
Adam Kanyama (till vänster)
var gästartist under kvällen.

