
Textstorlek:

Eddie Izzards turné når Friends arena i Stockholm den 13 april,
Scandinavium i Göteborg den 15 april och Malmö arena dagen efter.

Men Eddie Izzard behöver nya grepp
Force majeure är något oförutsett.

Något försäkringen inte täcker.

En naturkatastrof.

Eddie Izzard är en utmärkt komiker. Men trots allt mänskligt

förutsägbar.

På engelska kallas force majeure för ”act of God”, och Izzard pratar

mycket om gudar. Alla de gudar människor tror på men som aldrig visar

sig eller hjälper till. Det är det bärande temat i den här föreställningen.

Om man nu kan prata om tema med Eddie Izzard. Hans specialitet är att

snurra iväg i absurda associationer, men efter ett tag blir det oväntade

till ett mönster. Han har sin stil. Låtsas anteckna skämt som misslyckas

i handen.

Ger röst åt Gud
Ibland är han briljant som när han ger röst åt Gud som kommer ner till

jorden och blir sugen på mat och försöker få pasta i Death star canteen.

Jo, Izzard mixar in bitar av sin sketch om hur Darth Vader försöker

beställa mat. Nu en Youtube-succé.

Han är också mycket rolig när han funderar kring vishet och piprökning.

Han tar några exempel ur ”Sagan om ringen” och jämför hur det låtit

om Gandalf och hober och dvärgar rökt cigaretter i stället.

Imiterar Neeson
Även de grekiska gudarna får vara med när han imiterar Liam Neeson i

”Clash of the titans”.
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Det här är i början av en stor turné som når Friends arena i helgen.

Eddie Izzard är förvisso rolig, men ”Force majeure” behöver fler

oförutsedda grepp för att leva upp till sitt namn.

Jens Peterson

Recension

Eddie Izzard – Force majeure

Linköping konsert och kongress. Publik: 1 100. Längd: 1 timme

50 minuter (30 minuters paus).

– Jag spydde mycket när jag var i Göteborg Eddie Izzard om
sin världsturné, kommande Sverigebesöket och saknaden efter sin
mamma
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