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Den chilensk-fødte ameri-
kanske komiker Pablo Fran-
cisco er blevet verdensberømt 
for sin evne til at lyde præcis 
som Arnold Schwarzeneg-
ger, Keanue Reeves, George 
Clooney, Ozzy Ozzbourne, 
frøen Kermit og et utal af an-
dre skuespillere, kendisser 
og tegneserie� gurer.

Skulle man beskrive 
det tidligere pizza-
buds stemme, når 
den er privat og 
ikke skal fylde en 
sal med � ere tu-
sinde tilskuere, 
lyder den som en 
bisværm på speed. 
Han taler så hur-
tigt, at båndopta-
geren begynder 
at dampe. Og han 
forbliver i samme 
opskruede tempo, 
uanset 
om 

Pizzabud 
med munden fuld

 ■ Sidst Pablo Francisco optrådte i Danmark, 
blev billetterne udsolgt på otte minutter. 
Fredag står én af Amerikas mest under-
holdende komikere på scenen i Odense 
Congress Center

han taler om sit latinameri-
kanske ophav og opvæksten 
i Tucson, Arizona, eller hvor-
dan hans publikum har æn-
dret sig markant, siden hans 
karriere begyndte i 1994.

- I dag sætter jeg mig aldrig 
ind i et speci� kt lands men-
talitet eller form for humor, 

inden jeg optræder. Publi-
kum gør arbejdet for mig på 
internettet, der har brudt alle 
barrierer og grænser. Det be-
tyder, at vi har de samme re-
ferencer, fordi alt er globalt. 
Vi ser de samme skuespillere 
i de samme � lm og tv-serier. 
Vi hører de samme sangere 
og bruger Youtube og Goog-
le dagligt. Så uanset om jeg 
optræder i Danmark eller 
USA, kan man grine ad Ar-
nold Schwarzenegger, siger 
Pablo Francisco og begynder 
at bande på en dialekt et eller 
andet sted mellem østrigsk og 
amerikansk.

Jesus var en cool fyr
Har man oplevet Pablo Fran-
cisco på slap line, vil man 

vide, at han er gået meget 
langt i forhold til � ere af 
sine mere bornerte og 
politisk korrekte ame-
rikanske kolleger. Men 
der er grænser for, hvad 
den 36-årige komiker 
vil lave sjov med.

- Religion holder jeg 
mig fra. Jeg skal ikke nyde 

noget af at tage pis på Jesus, 
der var en cool fyr, som hjalp 
en masse mennesker og der-
for betyder rigtig meget for 
mange, fortæller Pablo Fran-
cisco, der understreger, at 
han heller ikke har gjort grin 
med andre religioner.

Normalt ændrer han ikke 
indholdet i sine shows, når 
han turnerer, men han er 
dog begyndt at moderere sit 
sprogbrug, når han optræder 
på skoler.

- Jeg er stoppet med at ban-
de, når jeg er på college-tur. 
Ellers vil de ikke betale mig, 
forklarer Pablo Francisco.

Hans ambition er at under-
holde folk uden at blive taget 
alt for seriøst.

- Jeg er jo ikke politiker, så 
når folk spørger mig, om jeg 
ikke skal rejse til Chile for at 
støtte minearbejderne, der er 
spærret inde, må jeg sige fra. 
Selvfølgelig har jeg ondt af 
dem, men mit arbejde er at 
hive ting ud af en kontekst og 
gøre noget tåbeligt med det, 
så det forhåbentligt bliver 
underholdende, siger Pablo 
Francisco.

Han har ikke tal på, hvor 

mange imitationer, han har 
lavet. Men han ved, at der er 
én enkelt skuespiller, som han 
ikke kan parodiere, hvilket ir-
riterer ham grænseløst.

- Christopher Walken er 
umulig for mig. Det er et el-
ler andet ved hans stemme, 
jeg ikke kan ramme. Jeg kan 
ikke komme dybt nok ned i 
mit bryst og få det trukket ud 
gennem mine stemmebånd. 
Det er simpelthen for svært, 
derfor overvejer jeg at få ham 
indspillet på bånd og afspille 
det i stedet, siger Pablo Fran-
cisco.

Selv om der er masser af 
bier tilbage i sværmen, er han 
nødt til at runde af. Det bliver 
med en skamros til det skan-
dinaviske publikum.

- I har en speciel evne til 
at suge mit show helt ind og 
modtage alt, hvad jeg sender 
mod jer. Det er totalt fanta-
stisk, lovpriser Pablo Fran-
cisco.

Fredag 1. oktober kl. 20.00, 
Odense Congress Center, Ørbækvej 
350, 5220 Odense, tlf. 65560100, 
www.occ.dk

Når Pablo Francisco går på scenen, er det ofte lige 
så morsomt for ham selv som for publikum. Derfor 
anser han knap sin profession som et job.
- Jeg kunne slet ikke stå på scenen, hvis ikke jeg sy-
nes, det, jeg sagde, var sjovt. Eller kunne mærke på 
publikum, at de heller ikke synes det.  Pr-foto

Pablo Francisco , født 5. januar 1974 i Chile. Opvokset i 
Tucson, Arizona, USA
I 1990’erne  optrådte han på MADtv og blev derefter 
kendt for sine optrædener på Comedy Central. Han har 
siden optrådt på The Tonight Show med Jay Leno, VH1 
og en lang række amerikanske tv-shows
Han er kendt  for sin evne til at parodiere stemmer og et 
enkelt klip har fået 15 millioner hits på youtube.com
Se ”Preview Guy”  her: 
youtube.com/watch?v=ZPBvFXf9Q2U
www.pablofrancisco.com

Fakta

Christian Juncker indleder 
soloturne. 

Vejle:  Onsdag 6. oktober er 
Christian Juncker aftenens 
professionelle solist ved et 
arrangement i Sangskriver-
klubben i Vejle, og det er 
samtidig starten på en solo-
turné. Christian Juncker har 
lavet � ere radiofavoritter 
som ”Mogens og Karen”, 
”Snork City Blues” og en co-
verversion af Kim Larsens 
”Hvis din far giver dig lov”. 
Ud over Juncker kommer 
Pernille Gunvad  og Anders 
Stubkjær.
Onsdag 6. oktober kl. 20.00, Spil-
lestedet i Bygningen, Ved Anlæget 
14B, tlf. 75838677, 
www.bygningen-vejle.dk.

Christian 
Juncker i Vejle

Haderslev:  Den verdensbe-
rømte klassiske pianist Da-
vid Helfgott spiller søndag 
i Haderslev. Den 63-årige 
australier har en psykisk syg-
dom, men optræder alligevel 
på alverdens scener, og han 
berører mange publikum-
mer dybt med sin åbenhjer-
tige facon. David Helfgotts 
usædvanlige liv er skildret 
i den oscar-belønnede � lm 
”Shine”. 
Søndag kl. 16.00, Kulturhus Har-
monien, Gåskærgade 19, 6100 
Haderslev, www.harmonien.dk 

Helfgott 
i Haderslev

Kolding:  Hovedrolleindeha-
ver Mette Bach-Lauritsen 
har allerede høstet mange 
roser for sin indsats i styk-
ket ”Piaf”, der spiller på 
Dorothea Teatret til og med 
lørdag 16. oktober. Stykket 
er en dramatisk revy gennem 
sangerinden Edith Piafs liv, 
hvor smerte og skønhed går 
hånd i hånd på scenen. 
Hver onsdag-fredag kl. 19.30 og 
lørdag kl. 15, Dorothea Teater, 
Zahnsgade 53, 6000 Kolding, 
www.dorothea.dk 

Spurven letter 
i Kolding


