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Björn Eriksson, Filip J Andersson och Elvir Vehabovic var tre av nybörjar-ståupparna som uppträdde under ”Stand up for Örebro”  
i lördags. Även Ola Ström och Zinar Ayaz tog chansen att stå på Nya Chinas scen.

Ellen Haglund var den andra av de två kvinnliga komikerna under kvällen. Henrik Källman från Vingåker körde en rad underfundiga skämt som gjorde att han ibland fick vänta 
in publiken för att den skulle hinna med att reagera.

När ”Stand up for Örebro” hade premiär på Kulturhuset våren 2012 fanns en jury med som utsåg Adam von Friesendorff till vinnare. Vid nypremiären i lördags ställde han upp 
igen, men då var tävlingsmomentet bortplockat. Tina Rose var den första av de två kvinnliga komikerna under kvällen.



I lördags hade Augin Damars satsning på att ge 
utrymme åt nybörjar-ståuppare återpremiär, nu  
i ett samarbete med länsteatern. Platsen var ett 
utsålt Nya China där tio komikertalanger tog 
chansen att visa upp sig i rampljuset innan Kri-
stoffer Appelquist – utsedd till ”Årets manliga 
komiker” 2012 – avslutade kvällen inför en tänd 
publik.

Bland de tio deltagarna kändes några igen. Till 
exempel ställde Adam von Friesendorff upp igen. 
Adam som vann den absolut första upplagan av 
”Stand up for Örebro” på Kulturhuset våren 2012, 
då man hade en jury som valde ut de största ta-
langerna.

Den här gången var det ingen tävling för, som 
Augin Damar själv uttryckte det, bara det att man 
vågar ställa sig på en scen är en vinst i sig. För 
flera av de uppträdande var det första gången nå-
gonsin och att göra det i en fullsatt salong är en 
tuff utmaning. Men förhoppningsvis har de som 
drabbades av scenfrossa nu tagit sig över den svå-
ra tröskeln att våga och återkommer en erfaren-
het rikare.

Några lyckades också riva ned rejält med app-
låder och skratt från den välvilliga publiken, där-
ibland en av de få kvinnliga deltagarna – Ellen 
Haglund. Andra hade kanske en lite annan upp-
fattning än publiken om vad stand up comedy är, 
men det gav också utrymme för intressanta reak-
tioner.

Snackisen när publiken sorlade sig ut från Nya 
China var ”första killen”. Men det var egentligen 
lite fusk. För Henrik Källman som ineldde kväll-
en, är egentligen ingen riktig rookie. Han driver 
bland annat stand up comedy-klubben Vinka och 
har uppträtt i flera år. I hans hemkommun Ving-
åker är han till och med så etablerad att han blivit 
hotad med polisanmälan av lokala politiker.

Kristoffer Appelquist avslutade kvällen med en 
uppvisning i hur man involverar publiken i sin 

show. Han visade med eftertryck att hans posi-
tion som en av de mest ansedda svenska ståup-
parna för tillfället är minst sagt välförtjänt.

Ändå är jag mest imponerad av alla nybörjarna 
som överhuvudtaget vågade ta klivet och ställa 
sig på scenen. Hoppas ryktet sprider sig att Nya 
China-publiken är snäll och välkomnande så att 
många fler vågar göra det på kommande ”Stand 
up for Örebro”-kvällar.

Text & Bild: Urban Århammar

orebrotidning.se örebro tidning 25 februari 2013

Rookie-stand up fyllde Nya China
Årets manliga komiker 2012, Kristoffer Appelquist, var dragplåster på ”Stand up for Örebro” i lördags kväll. Där uppträdde tio rookie-ståuppkomiker, några helt färska i den 
tuffa situationen att stå på en scen i ett utsålt hus.

Claes Lundin 
gjorde sitt första 
uppträdande på 
scen någonsin  
i lördags, och  
han gjorde det  
på engelska!


