
 

 

Pressmeddelande 2023-03-20 

Stockholms egen Chappelle’s Show på 
Kulturhuset Stadsteatern Husby 

22 april öppnar dörrarna till Stockholms alldeles egna Chappelle’s Show; COMEDY 
NIGHT på Kulturhuset Stadsteatern Husby. Komikern och skådespelaren Sharmarke 
Elmi bjuder tillsammans med Ali Ahmed Farah in gäster och garanterar en kväll full av 
skratt och igenkänning.  

– Det finns ingen fast punkt för komedi i Järva, och inte en så bred humorscen som detta i 
Stockholm. Att bredda stand up-scenen med ett koncept som liknar Chappelle’s Show 
öppnar upp scenen för fler förmågor som kanske inte är klassiska stand up-komiker men 
ändå kan framföra extremt roliga akter, säger komikern Sharmarke Elmi. 

COMEDY NIGHT är ett koncept som likt Chappelle’s show utvidgar stand up-scenen och 
förutom att bjuda in stand up-komiker även bjuder in komiker att framföra sketcher, musik 
och andra angränsande humorformer live på scen.  

– Jag önskar att scenen i Husby ska vara rolig. Jag vill att publiken ska komma hit och ha det 
bra. Sharmarke Elmi är fantastiskt rolig och lockar precis den målgrupp som vi drömmer om 
ska vara här. Jag tror att stand up är en väldigt viktig del inom scenkonsten som vi som 
institution ska göra plats för, säger konstnärlig ledare Olof Hanson på Kulturhuset 
Stadsteatern Husby. 

Sharmarke Elmi 
Sharmarke Elmi är en komiker och skådespelare från Tensta i Stockholm. Han är just nu 
aktuell som skådespelare i föreställningen 8 kvadrat tillsammans med Ahmed Berhan på 
Kulturhuset Stadsteatern Husby. Tidigare har han medverkat i SVT-serien Streams och syns 
och hörs ofta på youtube och i podcasts.  
 
Ali Ahmed Farah 
Ali Ahmed Farah är en eventarrangör och bokare från Malmö. Ali är även grundare av och 
vice ordförande för Miljonrosorna i Rosengård. Han är aktuell med Vänskapsfestivalen i 
Malmö med artister som Ricky Rich och Guleed. Tidigare har Ali med Miljonrosorna ansvarat 
för Ortens Bästa Poet i Malmö.   
 
 
COMEDY NIGHT 
22 april  
19:00-21:00 
Kulturhuset Stadsteatern Husby 
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