
Även om publiken inte är jättestor, 
så är spänningen det i Tallåsaulan 
inför Shan Atcis entré. Men den av-
tar direkt när komikern drar kväl-
lens första skämt och lokalen fylls 
istället av skratt och applåder.

Jag och min fotograferande kollega befin-
ner oss i Tallåsaulans foajé. Arrangören 
Mohammed Kheder och hans personal är 
upptagna med att fixa till det sista inför 
kvällens stora händelse. 

Utanför den låsta entrén trycker en kö 
med ivriga på för att få komma in från 
kylan. När dörrarna öppnas töms kön 
snabbt och de främre raderna i aulan fylls 
av förväntansfull publik. Det är en tors-
dag i mars och Shan ”The Man” Atci är på  
besök i Katrineholm.

Kagan Shan Atci fick sitt stora genom-
brott med stand up-showen ”Blattefierad”,  
som många känner igen låten ”Toarulle” 
från. Hans karriär började när han var 
med i de två första säsongerna av ”Stock-
holm Live”, som han senare hoppade av 
för att satsa på sin egen show. Han skäm-
tar mycket om sin kurdiska bakgrund, 
vilket många relaterar till och finner  
underhållande. 

Positiv respons
Värden Kheder introducerar kvällens gäst 
med ett uppmanande ”En stor applåd för 
Shan Atci!” vilket publiken tar till sig och 
villigt applåderar. Shan drar igång direkt 
med ett skämt som alla skrattar åt och så 
fortsätter kvällen – med glädje, mycket 
skratt och positiv respons från republiken. 

Publiken kunde reflektera över Shan 
Atcis skämt. Det som var bra med hans 
show var att han både drog skämt om sig 
själv och mot andra. De bestod mycket 
utav händelser som tidigare hänt i hans 
eget liv. Ett nummer som gick hem hos 
publiken var det han berättade om toalet-
terna i sitt hemland, han gav en detaljerad 
och bra beskrivning om toaletten där jag 
själv och många andra i publiken kände 
igen sig. 

Trygg känsla
Han kom nära publiken och skämtade 
direkt med några i stolsraderna. Det gav 
en trygg känsla. Jag förväntade mig inte 
att skratta så mycket som jag gjorde, men 
han hade med sig nya skämt som var väl-
digt roliga. De bestod mycket utav det som 
hade hänt han under hans framgång, och 
speciellt om familjelivet – att han numer 
är gift och har barn.

Jag känner mig väldigt nöjd över kväl-
lens gång. Jag förväntade mig inte att 
skratta lika mycket som jag gjorde, men 
hans skämt var fräscha, och väldigt roliga. 

De i publiken som hade köpt VIP-bil-
jetter fick efter showen träffa Shan och ta 
kort med honom. Jag blev förvånad över 
hur avslappnad han var med sina fans. 
Den som hade förväntat sig en ”uppblåst 
kändis” kunde inte ha haft mer fel. Även 
om det inte var så mycket folk på plats så 
var showen en succé för alla som kommit. 
Jag gick nöjd och glad hela vägen hem, 
och det gjorde säkert de andra också.
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Shan Atci om toaletter och faderskap

Efter stand up-
showen i Tallås- 
aulan fick de 
som köpt en så 
kallad VIP-bil-
jett möjlighet att 
träffa Shan Atci.

De främsta bänkraderna  
i Tallåsaulan fylldes av 
skrattande åskådare när  
Shan Atci uppträdde där  
i torsdags.


