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Magnus Betnér tog sin
välkända råa, ironiska
och lätt bittra ton med
till framträdandet inför
storpublik på Amazon
i Flen. Tomas Ahlbeck
(till höger) var en av
kvällens uppvärmarkomiker.

Bitter Betnér utan rädsla i Flen
Magnus Betnér gästade Amazon där han
vågade prata om allt och alla och verkligen fick alla att applådera. Katrineholms Tidning tog bussen till Flen för att
uppleva en av landets stora komiker.
Magnus Betnér, den stora komikern som har
vunnit årets manliga komiker i Sverige två gånger
kom den här kvällen till Flen för att besöka Amazon för tredje gången. Magnus Betnér som bland
annat är uppväxt i Vingåker är en svensk komiker
som är född och bor i Stockholm. Han är väldigt
känd för sitt sarkastiska humör och sina modiga
skämt.
– Han vågar ta upp och prata om ämnen som
inte andra komiker vågar ta upp, och det är det
som gör honom så unik, säger Erica Öhman.
Magnus Betnér har medverkat i populära
tv-program, såsom ”Parlamentet”, ”Stockholm
Live” och hans eget program ”I ditt ansikte” som
sändes i Kanal 5.
Efter tio minuters promenad från Flens station
till Amazon möter vi en lång kö av människor som
släpps in en efter en. Trots det dåliga vädret har
många tagit sig till Amazon för att se den kända
komikern. Det kommer att kosta dem en fredagskväll och 150 kronor.
Föreställningen börjar klockan nio men folket är redan där vid åttatiden. En del beställer
mat, en del dricka och en del vill bara spola fram

tiden till början av föreställningen. Jag gick runt i
hallen och ställde några frågor till folk i publiken.
Alla hade höga förväntningar inför kvällen och
hoppades på en kväll full av skratt. Rå, bitter, tydlig med sina åsikter, modig, rolig och mycket ironi. Det var orden som publiken beskrev Magnus
Betnér med.
Många har tagit sina platser och väntar på att
någon ska kliva upp på scen. Andra håller fortfarande på och och köper mat och dryck. Fem minuter senare hör man från högtalarna: ’’Kiosken
stänger om fem minuter och direkt efter börjar vi
showen’’. Sju minuter till rinner iväg innan Tom
Fredriksson, arrangör för evenemanget, går upp
på scen, drar några skämt och presenterar kvällens första komiker, Tomas Ahlbeck.
Tomas Ahlbeck kliver fram, ett okänt ansikte
som får publikens applåder. Han börjar med att
berätta om sig själv och dra några skämt, med andra ord värmer han upp folket.
Skratten såg olika ut hos publiken, en del skrattade ihjäl sig och en del skrattade mycket mindre.
Efter 14 minuters uppträdande ropade han upp
en ny komiker, en kvinnlig komiker vid namn Eva
Viding.
Eva Viding kliver fram, ännu ett okänt ansikte
som får publikens applåder. Hennes skämt gick
bra hem hos majoriteten av publiken, men inte
alla. Hon pratade framför allt om sitt sexliv.
13 minuters uppträdande skulle nu förbereda

publiken inför det stora numret, det som alla
hade kommit dit för. Eva Viding drar sitt sista
skämt och ropar in kvällens huvudnummer,
Magnus Betnér.
Magnus tar sin plats på scen. Alla, absolut alla
applåderar. Känslan av att få se en kändis på näravstånd pirrar i magen. Så fort han kommer ut
blir det ett leende hos varenda en i publiken.
Han kommer ut och pratar direkt om hur bakfull han är, drar några snabba skämt och höjer
stämningen rejält. Showen fortsätter på samma
sätt i 42 minuter.
Rå, bitter, tydlig med sina åsikter, modig, rolig
och mycket Ironi. Det var verkligen de mest passande orden för att beskriva honom. Han vågade
prata om allt och alla. Absolut ingen rädsla att ta
upp känsliga ämnen.
Kvällens show avslutas 22:23 och publiken är
så nöjd som man kan bli. De har fått uppleva en
kväll full av skratt. De ska nu antingen dra hem
eller vara kvar i baren, festa resten av kvällen och
möjligen få träffa Magnus Betnér.
Jag och min kollega känner oss inte så ”festsugna”. Dessutom har vi bråttom till tåget då
det är vår enda möjlighet för att komma hem.
Vi packar ihop våra saker och ger oss i väg i det
droppande regnvädret. Glada och nöjda kliver vi
på tåget.
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