
Den hyggelige komiker, Holger, har altid fulgt én regel: Man sparker opad og aldrig
nedad. Men en aften på scenen, mens han joker med de højreorienterede partiers kamp
for at stjæle vælgere fra hinanden, kommer han til at bruge ordet “kannibalisme”.

En sort kvinde blandt publikum føler sig krænket over brugen af netop dette ord, og
beskylder Holger for at være en midaldrende hvid racist. Holger bliver meldt til politiet
og sigtet efter racismeparagrafen. En retssag er uundgåelig.

Som Dante går Holger gennem sit indre inferno og møder forskellige skikkelser - Gud,
Gandhi, Voltaire, Sokrates - og endda sin ekskone, der hver især - på godt og ondt -
kommer til at åbne hans øjne.

Holgers Forsvarstale er en musikalsk og grænseløs komedie om løse grænser for komik.

Se Farshad Kholghi og Mads Keiser - med vanlig følsomhed - trampe ind i tidens største
spinatbede; Den politisk korrekthed og offerrollen som våben.



Mads Keiser: Skuespiller, foredragsholder m. m., uddannet på Statens Teaterskole og
Journalisthøjskolen i Århus. Har været ansat som skuespiller på Det Kongelige Teater og
forskellige københavnske teatre. Har medvirket i diverse revyer, TV og film. Har en grum fortid
i comedy-gruppen Plat sammen med Carøe og Kær. Har desuden skrevet og opført adskillige
anmelderroste soloforstillinger - bl. a. Enestående og Tango med Charles.

Farshad Kholghi: Komiker, foredragsholder og skuespiller. Han har medvirket i en række TV-
serier og film bl. a. Forbrydelsen, Valgaften og Nordkraft. Som satiriker har han skrevet
klummer i de større danske aviser som Jyllands Posten og Berlingske. Derudover har han
skrevet flere soloforestillinger og revytekster. I 2016 blev han nomineret til en “Dirch” for sin
medvirken i Kerteminde Revyen, som vandt prisen som Årets Revy 2016.

Praktiske oplysninger:
Historie, musik og medvirkende: Mads Keiser og Farshad Kholghi
Konsulent: Kristian Holm Joensen.
Varighed: 2 x 45 minutter.
Pris: 26.500 kr. excl. moms.
OBS: Forestillingen er godkendt af scenekunstsudvalget til billetkøbsordning.
Turneperiode: Efteråret 2018 foråret 2019

Sceneteknik:
1 hjælper med kendskab til scenen, snoreloftet og elforsyningen.
Vi medbringer selv mixer, mikrofoner og kabler. Vi skal bare kobles op til salens lydanlæg.
Arrangør sørger for et enkelt lysanlæg samt lydanlæg.
Vi kan også levere forestillingen i en version, hvor vi medbringer lyd og lys.
Merpris herfor vil i givet fald være 3.500 kr.
Alle priser er excl. moms.

Kontakt:

  v. Henning Nielsen, tlf.: 24 43 98 89. Mail:  hn@letitbe.dk
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