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Clayton Fletcher och Zinat Pirzadeh var de mest namnkunniga komikerna 
under gårdagens stand up-kväll på Harrys.

Stand up-framträdandena i Katrineholm har 
mest känts som punktinsatser. Det kommer  
några stycken under en period, men så tystnar 
skratten igen. 

Förhoppningsvis kan Harrys, som har stått för 
många av de där punktinsatserna, få till något 
mer regelbundet nu. För vad kan egentligen vara 
mer gemenskapande och stärkande för en liten 
och sårbar stad som Katrineholm som att få möj-
lighet att skratta tillsammans?

Igår kväll gjorde man i alla fall ett försök att 
locka katrineholmarna att gå ut en vardag med ett 
gäng komiker på plats. Konferencier var Joacim 
Björkvall från Åland – som även hann med att 
munhuggas regelbundet med en gäst från Valla 
och dra några egna skämt. Han använde sin geo-
grafiska bakgrund, precis som flera av de andra.

Exempelvis spelade norrlänningen Janne 
Lindskog verkligen på alla våra fördomar om män 
från landets kallare regioner. Nykomlingen Mons  
Lorenzen spelade istället ut rookie-kortet och 
tänjde gränserna för det tillåtna i sitt korta set. 

 Isak Jansson har viss koppling till trakten då 
han har studerat på Åsa Folkhögskola i Sköldinge, 
och var snabb med att plocka upp Valla-spåret 
som Joacim Björkvall lagt ut.

Annars var Jansson den som imponerade mest 
under kvällen. Gjorde ett framträdande som 
hängde ihop, men samtidigt hela tiden tog nya 
överraskande vändningar. Ett tecken på att han 
är så gott som redo för att klara av att sätta ihop 
en egen show. 

Dessutom har han antagligen sett till att göra 
möten med gaseller i djurparker till en mycket  

mer traumatisk upplevelse än tidigare för kväl-
lens pigga publik.

Hela vägen från New York kom Clayton Fletcher. 
Han utnyttjade det tacksamma läget som vår hat-
kärlek till USA och amerikanernas dito till Europa 
skapat när det gäller att hitta dråpliga situationer.

Sådana använde även Zinat Pirzadeh. Kultur- 
krockar av alla de slag är hennes starkaste vapen 
när det gäller att mana fram skratt. Ja, och sex 
förstås. Hon är stundom extremt grov i mun, stun-
dom är det som att hon är på släktträff och driver 
lite med sin familj. Ibland gör hon bådadera sam- 
tidigt. Egentligen är Zinat Pirzadeh nog faktiskt 
mer charmig än rolig, men samtidigt bjuder hon 
på sig själv så mycket att det är omöjligt att göra 
något annat än att tycka om henne.
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Dalmasen, nuvarande Stockholmsbon 
och före detta Åsa-eleven Isak Jansson 
genomförde kvällens mest genomarbe-
tade framträdande på Harrys igår och 
visade att han är redo för en egen show.
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Hela gänget som framträdde under tisdagens stand up-kväll på Harrys. Norrlänningen Janne Lindskog (överst till vän-
ster) utnyttjade sitt ursprung till max. Det gjorde Zinat Pirzadeh (överst till höger) också. Isak Jansson (andra raden till 
vänster) har studerat på Åsa Folkhögskola i Sköldinge. Ålänningen Joacim Björkvall (tredje till vänster) var konferencier 
under kvällen och hittade även en Valla-bo att pika. Mons Lorenzen (längst ned till vänster) var kvällens rookie. New 
York-bon Clayton Fletcher (som gör tummen upp här ovan) har blivit god vän med den svenska stå upp-publiken. Eller 
var det den schweiziska? För amerikaner i gemen är det väl ”same same”.


