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Humor på hjernen Lea Holtze Hent PDF Forlaget skriver: I HUMOR PÅ HJERNEN fortæller seks af
Danmarks største standuppere om kunsten at skabe et godt grin.  

Nogle af dem har kæmpet med mobning, andre har haft alkoholisme tæt inde på livet, og flere af dem har
prøvet at gå over stregen i forhold til, hvad de kunne tillade sig at tage med på en scene. Men det er da ikke

noget at grine af. Eller hvad? 

I HUMOR PÅ HJERNEN kommer læserne helt tæt på Simon Talbot, Lars Hjortshøj, Thomas Warberg, Sanne
Søndergaard, Brian Lykke og Tobias Dybvad. 

De er opmærksomhedskrævende og samtidig generte. Højtråbende og fandenivoldske, men også reflekterede
og selvudleverende. Fælles for dem er, at de har bragende succes på den danske standupscene. Men hvad

foregår der i deres hjerner, når humoren og standuppen bliver til? Hvor kommer den fra, og hvad den skal til
for?
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