Pressrelease Västerås Comedy Festival
Västerås roligaste folkfest!
Den 4-5 mars samlas Sveriges humorelit för första gången i Västerås på en och samma
gång. Aros Congress Center förvandlas för en helg till komedins eget festivalområde när
Västerås Comedy Festival går av stapeln för allra första gången.
-

Västerås är en humorstad och vi har jobbat hårt under en längre tid för att
förverkliga detta. Känns fantastiskt bra att kunna presentera en unik satsning, att
kunna erbjuda humorfestival av absolut högsta nationella kvalité i Västerås, säger
Joacim Björkvall arrangör från Västerås Comedy Club

Skräddarsy din kväll som besökare
Under två dagar kommer besökarna kunna välja och vraka mellan inte mindre än 12 helt
unika humorföreställningar. Det kommer bjudas på ett fullspäckat program med
humorakter av stor bredd. Man kan uppleva liveinspelningar med några av Sveriges
mest kända poddcasts, improvisationsteater samt exempelvis landskamp i standup.
Besökarna kommer att få njuta av såväl lokala, nationella som internationella förmågor.
Festivalkänsla
Under dessa dagar skapas en unik festivalkänsla på Aros Congress Center. Festivalen
kommer ha 2 st. huvudscener, Humorteatern & Humorklubben där showerna varvas
under de bägge kvällarna. Allting ramas in av ett gemensamt festivalområde med
foodcourt, barer, lounge DJ & möjlighet till mingel & trivsel mellan de olika
föreställningarna.
-

Det är första gången som något likande arrangeras hos oss på Aros Congress
Center, vilket vi tycker är mycket kul. Vi ser fram, mot en riktigt rolig helg med
många glada besökare säger Tobias Hultberg VD, Aros Congress Center

Den svenska humoreliten är på plats
Bland akterna som kommer till Festivalen känner vi igen stora namn som till exempel
Soran Ismail, Ann Westin, André Wickström, Al Pitcher, Hasse Brontén, Clayton Fletcher
(US), Emma Knyckare samt liveinspelningar med de omåttligt populära poddcasterna
TSKNAS och Alla mina kamrater med bl.a. Martin Sonneby.
Det har aldrig någonsin samlats så många komiker i Västerås på en och samma gång
förut. Det känns mycket bra att kunna erbjuda ett så pass starkt programinnehåll.
Västerås Comedy Festival kommer bli en unik upplevelse, säger Eddy Slättenhäll, Aros
Congress Center
Se till att inte missa Västerås största humorhändelse genom tiderna!
För mer detaljerad info och frågor, välkommen att kontakta:
Joacim Björkvall, arrangör Västerås Comedy Club
Tfn: 070-318 74 62, Mail: joacim@wisetime.se
Eddy Slättenhäll, arrangör Aros Congress Center
Tfn: 073-414 85 78, Mail: eddy.slattenhall@acc.se
Tobias Hultberg, VD Aros Congress Center
Tfn: 070-370 12 06, Mail: tobias.hultberg@acc.se

