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Du skal turde grine af det grimme Peter Rundle Hent PDF Jacob: Finn og jeg har altid været sammen, fordi
det er sjovt. Jeg bliver glad, når jeg er sammen med Finn, og jeg synes på mange måder, det har været det

perfekte ægteskab. Og han har accepteret, at jeg ikke vil i seng med ham.

Finn: Ikke hver dag i hvert fald.

Kom med bag facaderne på to af Danmarks største og mest folkelige komikere gennem årtier. Jacob Haugaard
og Finn Nørbygaard har gjort humoren til deres liv og arbejde, men tilværelsen har ikke kun budt på sjov og
succes. De har mødt nedture i form af alkoholmisbrug, sammenbrud og dødsfald i nærmeste familie samt

senest Finns økonomiske fald med IT Factory.

25 år efter deres allerførste møde på Østjyllands Radio sætter Finn og Jacob hinanden stævne til en række
stærke og rørende samtaler om kollega- og kammeratskab og samspillet mellem humor og den modgang, de

har haft i livet. Undervejs fortæller de sjove og overraskende historier fra deres karrierer.

 

Jacob: Finn og jeg har altid været sammen, fordi det er sjovt. Jeg
bliver glad, når jeg er sammen med Finn, og jeg synes på mange

måder, det har været det perfekte ægteskab. Og han har accepteret, at
jeg ikke vil i seng med ham.

Finn: Ikke hver dag i hvert fald.

Kom med bag facaderne på to af Danmarks største og mest folkelige
komikere gennem årtier. Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard har
gjort humoren til deres liv og arbejde, men tilværelsen har ikke kun

budt på sjov og succes. De har mødt nedture i form af
alkoholmisbrug, sammenbrud og dødsfald i nærmeste familie samt

senest Finns økonomiske fald med IT Factory.

25 år efter deres allerførste møde på Østjyllands Radio sætter Finn
og Jacob hinanden stævne til en række stærke og rørende samtaler
om kollega- og kammeratskab og samspillet mellem humor og den

modgang, de har haft i livet. Undervejs fortæller de sjove og
overraskende historier fra deres karrierer.
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