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Forlæng bordet og hyggen
EKEDALEN bord med tillægsplade, hvid, 180/240x90 cm 1999.Se mere

KERTEMINDE

Farshad Kholghi: Jeg har kun fortrudt de vittigheder, jeg AYGO
LEASING
ikke har fortalt
1.945 KR. I
FØRSTEGANGSYDELSE
1.945 KR./MDR.

Mest læste
KERTEMINDE

Efter drab i Munkebo: Politiet beder
andre vidner træde frem
KERTEMINDE

Det har ikke fungeret i Lere år: Kritik
af kommunens turisme-indsats
SE MERE

KERTEMINDE

Ups: Spareøvelse endte med en
ekstraregning til kommunekassen
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Farshad Kholghi på særdeles slap line på Tornøes Hotel. Foto: Birgitte Carol Heiberg

KERTEMINDE

Lokalsamfundet samler ind til
Kaspers bisættelse: - Vi er meget
rørte og beærede +

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.

ALARM 112

Havde haglgevær under sengen:
Højesteret lader fynsk kvinde slippe
billigere for bandevåben

" # $

15 jun. 2020 kl. 17:06

Peter Ammitzbøll peam@fynskemedier.dk
ANNONCE

KERTEMINDE

Udstilling i Birkende: Kreativiteten
sprudler under valnøddetræet
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Se flere
pudebetræk
på IKEA.dk

KERTEMINDE

! Debat: Er det tilladt at smide sin

cykel på fortovet?

ANNONCE

Se mere

Gi’ dine puder
et frisk pust
Kerteminde: Hvad gør man, når man er revyskuespiller uden revy og publikum?

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

AINA
pudebetræk

119.-/stk
Se mere

- 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.

Fushu's hjælpepakke
Del

DANMARK

Her er de nyeste coronatal: Danmark har under 100
smittetilfælde for sjette
dag i træk

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.

ODENSE + For abonnenter

- 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.

Tiltalt for afpresning og
afbrænding: - Det er mig,
der er offeret

ANNONCE

ANNONCE

Podcasts
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Se flere
pudebetræk
på IKEA.dk

Se mere

DANMARK

Live på fyens.dk
Hvis du var en af de heldige, der nåede at sikre dig en billet til Cafe Stiften, kan

Lyt med: Jacob Haugaard - Jeg
nyder min kone og vores ture i bilen

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

DANMARK

arrangementet sendes direkte fra klokken 17-19.

Politik med Funding & Løvkvist:
Stramme Ellemann får radikal
strategi til at synke i grus

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

DANMARK

Lyt her: Forklar mig skandalen i
Forsvarets Efterretningstjeneste

Kholghi.

DANMARK

- Så længe man har en rigtig god joke, der afslører hykleri eller dobbeltmoral, så

Lyt med: Konspirationsteorierne om
coronavirus Lyder over på nettet

ikke bare skal man lave den, så har man pligt til at lave den.
PODCAST

Lyt med: Wilbek om håndboldens
bidrag til sportens Hall of Fame
ANNONCE

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

- 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
Vi kontakter dig, hvis vi beslutter at undersøge dit spørgsmål.

Navn
E-mail
Telefonnummer (valgfrit)
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få dagens vigtigste nyheder. Du
kan altid afmelde dig igen. Nyhedsbrevene kan indeholde
markedsføring af avisens produkter.
Jeg er over 16 år
Jeg accepterer betingelserne* og Jysk Fynske Mediers
privatlivspolitik

Send
Læs mere om "Spørg redaktionen" her
* Ved deltagelse kan dit spørgsmål og fulde navn blive brugt i en artikel på Jysk

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
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Få dagens vigtigste nyheder fra fyens.dk direkte i din indbakke. Du kan til hver en
tid afmelde dig igen.
Email

Navn

Skriv din emailadresse

Skriv dit navn

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. Indtast dit navn og din e-mail-adresse for at modtage dagens
vigtigste nyheder direkte i din indbakke. Nyhedsbrevene kan indeholde markedsføring af avisens
produkter. Du kan til en hver tid afmelde dig igen. Ved tilmelding accepterer du vores
privatlivspolitik, som du kan læse her.

Tilmeld

0 kommentarer

Sortér efter Ældste

Tilføj en kommentar ...

Plugin til Facebook-kommentarer

Kerteminde

Del med andre:

Fyn

Kultur

" # $

Andre læser også

KERTEMINDE

FAABORG-MIDTFYN

Efter drab i Munkebo:
Politiet beder andre
vidner træde frem

Nyt liv i bymidten: Thairestaurant åbner i Ringe

ODENSE

FYN

Slap med knubs: Bilist
ramte vejtræ i solouheld

Fødevarekoncern fri af
russisk mareridt: 2020
bliver Uhrenholts bedste i
mange år

ANNONCE

Forsiden netop nu
Mest læste
ODENSE

Slap med knubs: Bilist ramte vejtræ
i solouheld
ERHVERV

Chok i Micro Matic over lukning af
Odense-fabrik
FYN

Fynske motorvej genåbnet: Politiet
efterforsker muligt stenkast
ASSENS

FYN

Fynske motorvej genåbnet: Politiet efterforsker muligt
stenkast

Hende her serverer gratis
brunsviger på tirsdag
ODENSE

NORDFYN + For abonnenter

Efter 15 år på pinden: Nordfyns
Højskole søger ny forstander

Eftervederlag og pension: Se her
hvad Jane Jegind får efter farvel til
politik +
FYN

Advarer burgersultne Netto-kunder:
Der er konstateret mug på
undersiden af bollerne

FYN

ODENSE

Advarer burgersultne
Netto-kunder: Der er
konstateret mug på
undersiden af bollerne

Slap med knubs: Bilist
ramte vejtræ i solouheld

Seneste nyt
21.12

Brand i lagerhal på havnen i Nyborg
21.10

Thomas Bjørn skyder mod toppen i
England
20.50

Tusindvis af demonstranter i USA:
Fjern knæet fra vores hals
20.20

Tiltalt for afpresning og
afbrænding: - Det er mig, der er
offeret +

KERTEMINDE

Ups: Spareøvelse endte med en ekstraregning til
kommunekassen

20.15

Amerikansk kasinogigant vil fyre
18.000 ansatte

LIVE

20.10

Fynske motorvej genåbnet: Politiet
efterforsker muligt stenkast
20.05

Odense banker Skanderborg i sikker
pokalsejr

CORONAVIRUS

Live: Nyt land på listen - nu bør du heller ikke rejse til
Ungarn
ERHVERV

Chok i Micro Matic over
lukning af Odense-fabrik

Natteliv og turistbranche får forlænget coronahjælp
Organisationer i opråb: Handicappede og syge uden mundbind overfaldes verbalt
+

Covid-ramt er aldrig rigtigt blevet rask igen: - Jeg har aldrig fejlet noget før

NYBORG

Brand i lagerhal på havnen
i Nyborg

FYN

LEDER

Fødevarekoncern fri af russisk mareridt: 2020 bliver
Uhrenholts bedste i mange år

! Leder: Vi fumler alle

sammen den første gang

NAVNE + For abonnenter

Hvad fem høns kan føre til:
60 års ægteskab

ODENSE + For abonnenter

Eftervederlag og pension: Se her hvad Jane Jegind får
efter farvel til politik

FYN

Supermarkeder gør sprit
og streger på gulvet
permanent - og håber på
sidegevinst
ASSENS

Hende her serverer gratis brunsviger på tirsdag

MIDDELFART + For abonnenter

Ringe rengøring får
fastliggere til at droppe
Galsklint: For 10.000 om
året skal tingene være i
orden

KERTEMINDE

Det har ikke fungeret i Lere år: Kritik af kommunens
turisme-indsats
ANNONCE

Søg

%

HER

Maks. 15.000 km/år. 36 mdr. løbetid.
Inkl. serviceaftale, etab.- og lev. Omk.
Ekskl. grøn ejerafgift, forsikring og
ekstraudstyr. Positiv
kreditgodkendelse kræves. Totalpris i
løbetiden: 71.965 kr. inkl. Service.
Gælder så længe lager haves. Vi tager
forbehold for renteforhøjelser.
Tilbuddet er gældende igennem
Toyota Financial Services Danmark
A/S.Brændstofforbrug v/bl. Kørsel
19,2 - 20,4 km/l. CO2-udslip 111
-118g/km.

