EN SMULE I OVERKANTEN DEN REUMERTNOMINEREDE SATIRETRIO
PLATT-FORM LAVER NYT SHOW PÅ
BETTY NANSEN TEATRET TIL NOVEMBER

Publikum skreg af grin og anmelderne kastede stjerner efter PLATT-FORMs første
forestillinger, Har du set min nissehue, mor? og Et form for show. 11. november
er de Reumert-nominerede satiremestre endelig tilbage med et nyt, bragende
musikalsk og hylende morsomt show på Betty Nansen Teatrets Edisonscene.
Må en hvid heteroseksuel mand overhovedet mene noget? Er bloggere virkelig
klogere end professorer? Vil Jesus kunne lide jødekager? I PLATT-FORMs nye show,
En smule i overkanten udleverer Mille Lehfeldt, Laus Høybye og Jakob Fauerby
endnu en gang danskerne, og ikke mindst hinanden, med bidende satire, vanvittige
kostumer og masser af velklingende ørehængere.

Nervepirrende at stå ansigt til ansigt med publikum
Tiden siden sidste show har PLATT-FORM blandt andet brugt på at underholde P1s
satirehungrende lyttere, men nu er det tid til at komme ud foran et livepublikum
igen:
"Vi har levet et trygt liv bag mikrofonerne i radioen, så det er spændende og lidt
nervepirrende igen at skulle stå ansigt til ansigt med vores publikum. Især fordi det
jo er vores helt egne tekster og sange, vi optræder med. Men vi satser på at få
publikum til at grine lige så meget som sidste gang", siger Mille, Laus og Jakob.
Få allerede nu en forsmag
Lige som de to første shows, har de tre skuespillere også selv skrevet og
produceret En smule i overkanten. De udgiver løbende sange på Facebook, som
kommer til at indgå i En smule i overkanten. Klik på titlen og lyt for eksempel her
til JEG HAR MINE FØL'SER.
Prisvindende designer står for kostumerne
Der bliver ikke kun knald på tekster og sange i showet. Kostumerne bliver også et
festfyrværkeri af farver og gak. For PLATT-FORM har fået dansk designs store
navn, Nicholas Nybro, til at kreere kostumer.
- Vi er så glade for, at Nicholas har takket ja. Hans crazy, groteske ”over the top”design passer perfekt til vores stil, siger Mille, Laus og Jakob, der i foråret også
optrådte i Nybros tøj, da de var værter til Bodilprisen.
Har du spørgsmål eller brug for yderligere information, kontakt da venligst
presseansvarlig på En smule i overkanten,
Anne Bennike på anne@bettynansen.dk eller telefon 26624252.
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