
Bröderna Norberg på vårturné med förställningen 
”Nytt, gammalt och stulet” 

Emil och Daniel Norberg är bröderna som kommit att bli en självklar del av den svenska humorhim-
len och som nått stora framgångar på Youtube och TV. Inte minst för sina uppmärksammade parodi-
er på Melodifestivalen. Under våren är de aktuella med föreställningen ”Nytt, gammalt och stulet” 
där de kommer ta med publiken bakom kulisserna och berätta om hur allting startade. Dessutom 
kommer de bjuda på exklusivt material från parodierna på 2020 års upplaga av Melodifestivalen, 
som endast kommer att visas under turnén. Turnén består av 18 stopp runt om i landet med premiär 

i Uddevalla den 21 mars. Biljetterna släpps den 25 november på www.brodernanorberg.se
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Under våren 2020 åker Emil och Daniel Norberg ut på en rikstäckande turné med föreställningen ”Nytt, 
gammalt och stulet”. En show för hela familjen där bröderna kommer bjuda på en blandning av nytt material, 
gamla favoriter, sketcher, musik och självklart en hel del parodier. Till skillnad från tidigare år kommer flera 
av parodierna på de låtar som går till final under Melodifestivalen 2020 att visas exklusivt under turnén. I 
showen tar bröderna med publiken bakom kulisserna och delar med sig av hur allt började för dem och hur 
man med enkla medel kan vara kreativ för att skapa musik och humor. 

 - ”Det blir en härlig, festlig och lustfylld kväll för hela familjen. Vi vill skapa känslan 
 av att publiken följer med oss bakom kulisserna och visa att det mesta är möjligt om 
 man vet vad man vill åstadkomma. Vi kommer berätta hur vi började göra parodierna 
 utan budget med enkla medel, kreativitet och lust”, säger Emil och Daniel Norberg. 

”Nytt, gammalt och stulet” har premiär den 21 mars och pågår fram till den 10 maj. Med sig på turnén har 
de gitarristen och ensamorkestern Robin Ahnlund.
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Om Emil och Daniel Norberg 
Emil och Daniel Norberg har sedan 2013 nått stora framgångar på YouTube där de idag har när-
mare 300,000 följare. Året därpå slog de igenom med sina parodier på låtarna i Melodifestivalen. 
Sedan 2014 har dessa årliga klipp ofta varit med på listan över de mest visade YouTube-klippen i 
Sverige. Bröderna vann Guldtubens pris för ”Årets Artist” både 2015 och 2016. Under 2016 vann 
de även pris för ”Årets Webbhumor” i Det svenska humorpriset och i YouTube-kategorin för ”Big Buzz 
Awards”. Daniel Norberg har dessutom setts i TV-program såsom Let’s Dance och Så Ska Det Låta. 
Bröderna har tillsammans medverkat i Mumbo Jumbo (TV4)  och det egna programmet Norbergs 
TV-tablå (SVT). Under hösten är de aktuella med den andra säsongen av Mumbo Jumbo och är även 
nominerade till ”Årets humorklipp” på ”Det Svenska Humorpriset”. Under våren 2020 åker de ut på 
sin första Sverigeturné med föreställningen ”Nytt, gammalt och stulet” med premiär den 21 mars. 
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TURNÉPLAN
21 mars - Uddevalla, Östraboteatern, kl 19.00
22 mars - Vänersborg, Folkets hus, 18.00
27 mars - Lidköping, Folkets hus, kl.19.00
28 mars - Skövde, Stadsteatern, 19.00
29 mars - Vara, Konserthuset, 18.00
3 april - Kristianstad, Kulturkvarteret, kl.19.00
4 april - Malmö, Palladium, kl. 19.00
5 april - Eskilstuna, Teatern, kl.18.00
17 april - Karlskrona, Konserthuset, kl. 19.00
18 april - Halmstad, Teatern, kl. 19.00
19 april - Varberg, Teatern, kl. 18.00
24 april - Örebro, Hj Bergman-teatern, kl. 19.00
25 april - Karlstad, Scalateatern, kl 19.00
26 april -Falun, Kulturhuset tio14, kl 18.00
8 maj - Kalmar, Teatern, kl. 19.00
9 maj - Växsjö, Teatern kl. 19.00
10 maj - Jönköping, Teatern, kl 19.00
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