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Pressemeddelelse – Ryomgård, 15. August 2014   

 

 
Jaribarh & Sune spilles af makkerparret Kenni Bitsch og Sune Wyrtz.  

 
Zulu Comedy Festival i Århus. 
ZULU Comedy Festival er den største comedy-begivenhed i Skandinavien med 150 shows fordelt 
på 25 venues i festivalugen, som løber fra d. 21. til d. 31. August. I år gæster ZCF også Århus, som 
skal danne ramme om nogle af Danmarks bedste komikere. Et af disse navne, som har et lokalt 
østjysk ophav, er comedy-duoen ”Jaribarh & Sune”, som efter en vellykket optræden på dette års 
Smukfest nu vender blikket mod Århus, hvor de underholder under showtitlen ”Pas på hinanden!” 
på Cafe Casablanca tirsdag d. 26. august kl. 19.00.  
 
Et anderledes comedyshow 
Måske har du i radioen moret dig over de sproglige forviklinger i mødet mellem den glade 
nydansker, Jaribarh, og hans ”gammeldanske” ven, Sune. Men at opleve makkerparrets 
charmerende parløb LIVE er en helt særlig oplevelse. Fra start til slut står der grin på menuen. 
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Vores modersmål grilles, mens de bedste af duoens velkendte, pinagtige misforståelser konstant 
smages lækkert til med en god del spritnyt materiale. Det hele bliver rundhåndet krydret med 
musikalske afbræk, der genremæssigt strækker sig fra rap til blues. Selvom bølgerne kan gå højt 
imellem Jaribarh og Sune, så er der lagt op til en helt igennem festlig forestilling, der på mange 
måder adskiller sig fra meget af den mere traditionelle standup comedy, vi ser rundt omkring. 
 
Satirefiguren Jaribarh er kendt fra DR P3s satireprogram ”Det Sorte Ur” og gennem en kultagtig 
spredning af små sketches på YouTube, hvor de er blevet set flere millioner gange. Jaribarh & Sune 
er efterhånden et erfarent livenavn, som har slået deres folder over hele landet på teatre, til events 
og på festivaler - senest som nævnt på årets Smukfest 
(http://youtu.be/ZOUq_54wR98?list=UUyfb3AWkUOdnrCX8QOClWlQ). 
 
 

Ekstra info: 
Mændene bag Jaribarh & Sune er makkerparret Kenni Bitsch (fra Kolding) og Sune Wyrtz (fra 
Ryomgård). De kalder sig tilsammen for Schweinschneil Entertainment. 

Billetinfo:  www.kulturmarkt.dk eller http://www.enkelbillet.dk/?pid=bevt&eventid=27292 
 Pris kr. 65,-  

 
Læs mere på hjemmesiden www.schweinschneil.dk 

 
 


