
Nisse Hallberg tar sina 
mörka jultraditioner på turné
  
Förra julen gjorde komikern Nisse Hallberg succé med 
föreställningen Tomten Är Ensam på Scalateatern i Stockholm. I jul återvänder Nisse 
till Scalateatern men drar även ut på en turné runtom i Sverige. Den 1 december är det 
premiär och sista föreställningen är på julafton. Klockan 15.00. Det blir en ärlig och 
tragikomisk berättelse om Nisses mörka jular. 

Det är julafton igen. Du sitter där i soffan. Barnen är spända av förväntan och en stress 
börjar plötsligt smyga sig på. Var fan är han? Gav jag rätt kod? Kan han ha glömt? Är han 
full? Vem är så här respektlös? Men så knackar det plötsligt. Det gör alltid det. För den här 
tomten sviker inte. Helt enkelt för att han inte har något annat och göra. Ni vet det mycket 
väl, båda två. 

I föreställningen Tomten Är Ensam gör komikern Nisse Hallberg upp med julen och rollen 
han mer eller mindre tvingats spela de senaste åren. I stället för en traditionell stand up-
föreställning blir det en resa genom Nisses jular, fyllda av sorg, ilska och uppvaknanden. Hur 
kunde det bli så här? Varför är det just Nisse som tvingas stå där i hallen utan familj med 
lösskägg och få betalt i torr italiensk fruktkaka?
 
- Vi är ett gäng sorgliga och ensamma tomtar där ute som spenderar julafton med att göra 
studiebesök hos lyckliga familjer. I år fortsätter jag vår kamp genom att sprida mitt mörker 
över hela Sverige. En dag kommer den här galenskapen få ett slut. Kanske. säger Nisse 
Hallberg.
 
I Tomten Är Ensam bjuds publiken på en 90 minuters uppslitande resa i två akter 
innehållandes massa mörk humor, livemusik med orkester och torr italiensk fruktkaka. 
Turnén avslutas på Scalateatern i Stockholm när föreställningen, föga oväntat, spelas på 
själva julafton kl. 15.00.
  
För biljetter och mer information: https://www.nissehallberg.se 
 
Turnéplan: 
1/12 Stockholm, Scalateatern  
2/12 Stockholm, Scalateatern
8/12 Borås, Sagateatern
9/12 Karlstad, Scalateatern
10/12 Linköping, Forumteatern
15/12 Växjö Teater
17/12 Jönköping Teater
21/12 Göteborg, Pustervik
24/12 Stockholm, Scalateatern  

Speltid: ca 90 min  
Av och med: Nisse Hallberg  
Musiker: Anders af Klintberg - Kapellmästare, Andreas Tengblad - Kontrabas & fiol, Dennis 
Egberth - Trummor & slagverk 
Producent: Markus Wiklund Ferrer, A Love Supreme

https://www.nissehallberg.se/


Sagt om föreställningen: 
 
”Ett förbannat roligt och rörande julmys! Nisse Hallberg är ”skratta på sig i byxorna”-rolig, 
men visar med ”Tomten är ensam” även upp en sårbarhet och en utomordentlig 
skådespelartalang”
- Henrik Dorsin

"Mest av allt är det jävligt roligt. Men också sorgligt och svart. Sen är Nisse som alltid 
formuleringarnas man. Genialt är sammanfattningen!" 
- Anders Ankan Johansson 

"Se Tomten är Ensam! En väldigt rolig, överraskande fin och mysig föreställning där man 
återigen imponeras av Nisse Hallbergs bredd som komiker." 
- Özz Nujen 
 
"Jag tyckte så mycket om den hör föreställningen. Rolig, naken, stundtals svart i berättelsen 
om tillvarons tillkortakommanden, med både skam och styrka." 
- Gunnel Fred  

Om Nisse Hallberg
Nisse Hallberg är en av landets allra mest uppskattade stand up-komiker. Med två Sverige-
turnéer i bagaget och otaliga klubbframträdanden har han byggt upp en trogen fanskara över 
hela landet med sin storybaserade humorstil. Med Tomten Är Ensam tar nu Nisse Hallberg 
ytterligare ett kliv i sin skådespelarkarriär när föreställningen nu åker på sverigeturné julen 
2022.  
 
Nisse vann 2015 utmärkelsen ”Årets nykomling” på Svenska stand up-galan med 
motiveringen, ”En diamant av naturlig rolighet. De senaste åren har han välförtjänt fått en 
stor skara beundrare. Humor med den här sortens autenticitet är som ljuv jazz för själen.”


