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Farshad Kholghi: Jeg har kun fortrudt de vittigheder, jeg

ikke har fortalt

Coronaen besejrede Kerteminderevyen. Tirsdag kan du møde
hele holdet bag revyen, når Fyens.dk sender live fra Cafe Stiften
om revyen fra klokken 17-19.
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Kerteminde: Hvad gør man, når man er revyskuespiller uden revy  og publikum?

- Jeg havde glædet mig så meget til Kerteminderevyen i år. Og jeg synes, det er
så trist - så enkelt kan det siges, fortæller skuespiller Farshad Kholghi, der kalder
de første par uger i nedlukningen af Danmark for horrible.

-  Jeg sad og tænkte; Jeg finder mig ikke i det. Jeg skal gøre noget. Jeg skal have
gang i noget. Og hvis jeg ikke kan være hos publikum, så skal publikum i det
mindste se noget af det, jeg render rundt og laver, fortæller Farshad Kholghi, der
sammen med to venner i rent trods begyndte at lave et talkshow på facebook
med den indiske figur Fushu.

Og mens Danmark har været lukket ned, har de tre venner hver uge lavet et otte
til ti minutter langt talkshow på facebook, hvor Fushu interviewer en kendt
person og uddeler en hjælpepakke.

- Reaktionerne har været vildt overvældende. Fushu er en meget flink fyr,
nærmest en klovn, og han får folk til at grine og smile, og det er der virkelig
behov for, fortæller Farshad Kholghi.
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Live på fyens.dk

Hvis du var en af de heldige, der nåede at sikre dig en billet til Cafe Stiften, kan
du møde Farshad Kholghi og resten af holdet på Kerteminderevyen på Tornøes
Hotel tirsdag. Hvis det glippede, kan du følge med på fyens.dk, hvor hele
arrangementet sendes direkte fra klokken 17-19.

Et af emnerne til Cafe Stiften er, hvordan den rullende bølge af politisk
korrekthed eller identitetspolitik, som det hedder på nydansk, vil påvirke
mulighederne for at lave sjove revytekster.

- I Kerteminde tror jeg ikke, det kommer til at påvirke noget, siger Farshad
Kholghi.

- Så længe man har en rigtig god joke, der afslører hykleri eller dobbeltmoral, så
ikke bare skal man lave den, så har man pligt til at lave den.

- Især omkring politisk korrekthed, så skal vi aldrig nogensinde derhen, hvor der
sidder en eller anden form for vogternes råd og bestemmer hvilke tekster, hvilke
sange og hvilke emner, man må tale om, og hvem man må lave sjov med.

Har du nogensinde fortrudt en vittighed, fordi den var politisk ukorrekt?

- Nej, men jeg har fortrudt mange ting, jeg ikke fik sagt. Så jeg vil hellere
undskylde for alle de gange, hvor jeg, enten af angst for at blive upopulær, ikke
sagde sandheden, eller ikke sagde: Hey, kejseren har ikke noget tøj på.

Har du spørgsmål til livet i Kerteminde Kommune, eller er der 
noget, du undrer dig over? Hjælp os med at undersøge de 
historier, der har betydning for dig.
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Dine kontaktoplysninger
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Send

Læs mere om "Spørg redaktionen" her

* Ved deltagelse kan dit spørgsmål og fulde navn blive brugt i en artikel på Jysk

ANNONCE

Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Du kan til hver en
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vigtigste nyheder direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene kan indeholde markedsføring af avisens
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Farshad Kholghi på særdeles slap line på Tornøes Hotel. Foto: Birgitte Carol Heiberg
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Skuespiller Farshad Kholghi er ved at dresse op i Greta Thunberg-style da de Mre medvirkende i
Kerteminderevyen 2020 samledes for første gang til fotoseance hos SkovdalNordic i Odense. Foto:
Michael Bager

LÆS OGSÅ

"Hallo Hallo"-Lonnie står på scenen

til Kerteminderevyen: - ...

LÆS OGSÅ

Sommer uden revy: - Det ville have

været forløsende at grine...

LÆS OGSÅ

Kerteminderevyens hold klar til

2021: Direktøren tager en gr...

LÆS OGSÅ

Revy på afstand: Kerteminderevyen

vises på TV2 Charlie

0 kommentarer Sortér efter 

Plugin til Facebook-kommentarer

Ældste

Tilføj en kommentar ...

" # $

KERTEMINDE FAABORG-MIDTFYN

ODENSE FYN

Søg

%

http://jfmedier.dk/da/om-os/privatlivs-og-cookiepolitik/
https://fyens.dk/artikel/efter-drab-i-munkebo-politiet-beder-andre-vidner-tr%C3%A6de-frem
https://fyens.dk/artikel/det-har-ikke-fungeret-i-flere-%C3%A5r-kritik-af-kommunens-turisme-indsats
https://fyens.dk/artikel/ups-spare%C3%B8velse-endte-med-en-ekstraregning-til-kommunekassen
https://fyens.dk/artikel/lokalsamfundet-samler-ind-til-kaspers-bis%C3%A6ttelse-vi-er-meget-r%C3%B8rte-og-be%C3%A6ret
https://fyens.dk/artikel/h%C3%B8jesteret-lader-kvinde-slippe-billigere-for-bandev%C3%A5ben
https://fyens.dk/artikel/udstilling-i-birkende-kreativiteten-sprudler-under-valn%C3%B8ddetr%C3%A6et
https://fyens.dk/artikel/debat-er-det-tilladt-at-smide-sin-cykel-p%C3%A5-fortovet
https://fyens.dk/artikel/her-er-de-nyeste-corona-tal-fra-danmark-og-resten-af-verden
https://fyens.dk/artikel/tiltalt-for-afpresning-og-afbr%C3%A6nding-det-er-mig-der-er-offeret
https://fyens.dk/artikel/lyt-med-jacob-haugaard-jeg-nyder-min-kone-og-vores-ture-i-bilen-2020-8-28
https://fyens.dk/artikel/politik-med-funding-l%C3%B8vkvist-stramme-ellemann-f%C3%A5r-radikal-strategi-til-at-synke-i-grus
https://fyens.dk/artikel/lyt-her-forklar-mig-skandalen-i-forsvarets-efterretningstjeneste
https://fyens.dk/artikel/lyt-med-konspirationsteorierne-om-corona-flyder-over-p%C3%A5-nettet
https://fyens.dk/artikel/lyt-med-wilbek-om-h%C3%A5ndboldens-bidrag-til-sportens-hall-of-fame
https://fyens.dk/artikel/efter-drab-i-munkebo-politiet-beder-andre-vidner-tr%C3%A6de-frem
https://fyens.dk/artikel/nyt-liv-i-bymidten-thai-restaurant-%C3%A5bner-i-ringe
https://fyens.dk/artikel/slap-med-knubs-bilist-ramte-vejtr%C3%A6-i-solouheld
https://fyens.dk/artikel/f%C3%B8devarekoncern-fri-af-russisk-mareridt-2020-bliver-uhrenholts-bedste-i-mange-%C3%A5r
https://fyens.dk/artikel/politiefterforskning-i-gang-fynske-motorvej-sp%C3%A6rret-ved-odense-s-i-retning-mod-middelfart
https://fyens.dk/artikel/efter-15-%C3%A5r-p%C3%A5-pinden-nordfyns-h%C3%B8jskole-s%C3%B8ger-ny-forstander
https://fyens.dk/artikel/f%C3%B8devarestyrelsen-advarer-burgersultne-netto-kunder-der-er-konstateret-mug-p%C3%A5-undersiden-af-bollerne
https://fyens.dk/artikel/slap-med-knubs-bilist-ramte-vejtr%C3%A6-i-solouheld
https://fyens.dk/artikel/slap-med-knubs-bilist-ramte-vejtr%C3%A6-i-solouheld
https://fyens.dk/artikel/chok-i-micro-matic-over-lukning-af-odense-fabrik
https://fyens.dk/artikel/politiefterforskning-i-gang-fynske-motorvej-sp%C3%A6rret-ved-odense-s-i-retning-mod-middelfart
https://fyens.dk/artikel/hende-her-serverer-gratis-brunsviger-p%C3%A5-tirsdag
https://fyens.dk/artikel/eftervederlag-og-pension-jane-jegind-kan-se-frem-til-check-efter-farvel-til-politik
https://fyens.dk/artikel/f%C3%B8devarestyrelsen-advarer-burgersultne-netto-kunder-der-er-konstateret-mug-p%C3%A5-undersiden-af-bollerne
https://fyens.dk/artikel/brand-i-lagerhal-p%C3%A5-havnen-i-nyborg
https://fyens.dk/artikel/thomas-bj%C3%B8rn-skyder-mod-toppen-i-england
https://fyens.dk/artikel/tusindvis-af-demonstranter-i-usa-fjern-kn%C3%A6et-fra-vores-hals
https://fyens.dk/artikel/tiltalt-for-afpresning-og-afbr%C3%A6nding-det-er-mig-der-er-offeret
https://fyens.dk/artikel/amerikansk-kasinogigant-vil-fyre-18-000-ansatte
https://fyens.dk/artikel/politiefterforskning-i-gang-fynske-motorvej-sp%C3%A6rret-ved-odense-s-i-retning-mod-middelfart
https://fyens.dk/artikel/odense-banker-skanderborg-i-sikker-pokalsejr
https://fyens.dk/artikel/chok-i-micro-matic-over-lukning-af-odense-fabrik
https://fyens.dk/artikel/brand-i-lagerhal-p%C3%A5-havnen-i-nyborg
https://fyens.dk/artikel/leder-vi-fumler-alle-sammen-den-f%C3%B8rste-gang
https://fyens.dk/artikel/hvad-fem-h%C3%B8ns-kan-f%C3%B8re-til-60-%C3%A5rs-%C3%A6gteskab
https://fyens.dk/artikel/supermarkeder-g%C3%B8r-sprit-og-streger-p%C3%A5-gulvet-permanent
https://fyens.dk/artikel/ringe-reng%C3%B8ring-f%C3%A5r-fastliggere-til-at-droppe-galsklint-for-10-000-om-%C3%A5ret-skal-tingene-v%C3%A6re-i-orden
https://fyens.dk/artikel/ups-spare%C3%B8velse-endte-med-en-ekstraregning-til-kommunekassen
https://fyens.dk/artikel/flertal-er-enige-om-at-forl%C3%A6nge-hj%C3%A6lpepakker
https://fyens.dk/artikel/organisationer-i-opr%C3%A5b-handicappede-og-syge-uden-mundbind-overfaldes-verbalt
https://fyens.dk/artikel/jeg-har-aldrig-fejlet-noget-f%C3%B8r
https://fyens.dk/artikel/se-med-live-nu-holder-mette-frederiksen-pressem%C3%B8de-om-covid-19
https://fyens.dk/artikel/f%C3%B8devarekoncern-fri-af-russisk-mareridt-2020-bliver-uhrenholts-bedste-i-mange-%C3%A5r
https://fyens.dk/artikel/eftervederlag-og-pension-jane-jegind-kan-se-frem-til-check-efter-farvel-til-politik
https://fyens.dk/artikel/hende-her-serverer-gratis-brunsviger-p%C3%A5-tirsdag
https://fyens.dk/artikel/det-har-ikke-fungeret-i-flere-%C3%A5r-kritik-af-kommunens-turisme-indsats
https://fyens.dk/artikel/hallo-hallo-lonnie-st%C3%A5r-p%C3%A5-scenen-til-kerteminderevyen-jeg-r%C3%A5bte-ja-til-at-v%C3%A6re-med-uden-at-overveje-noget-som-helst
https://fyens.dk/artikel/sommer-uden-revy-det-ville-have-v%C3%A6ret-forl%C3%B8sende-at-grine-af-coronakrisen
https://fyens.dk/artikel/kerteminderevyens-hold-klar-til-2021-direkt%C3%B8ren-tager-en-grand-prix-stjerne-med
https://fyens.dk/artikel/revy-p%C3%A5-afstand-kerteminderevyen-vises-p%C3%A5-tv2-charlie

