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”Hvem har kommet MOMS i min kaffe?” 
  Standup show om… Økonomi! 

 
Ordet "Økonomi" kommer fra det græske "oikos", som betyder husholdning. 

 

Vi kender alle ord som privatøkonomi, erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og verdensøkonomi - 

altså husholdning - fra vores hverdag. Og hvordan synes du egentlig selv, det går???  

I en verden hvor der for tiden ikke er ret meget at grine ad – slet ikke økonomisk set,  

er det godt, at der stadig er nogle i blandt os, der tør holde fanen højt!  

I "Hvem har kommet MOMS i min kaffe?" oplever vi Andreas Stahlberg på slap line! Emner som 

økonomi, skat og moms har muligvis aldrig tidligere været morsommere. I vente har man en 

perlerække af excentriske morsomheder fra begyndelsen til slutningen af dette show om momsloven 

med de mange undtagelser og tillægsregler, om skøre skatteregler og om fradragsberettigede 

udgifter i almindelige virksomheder.  

Andreas guider os i løbet af små 2 timer direkte frem til et ikke umiskendeligt antal blindgyder i 

momsloven og skattemæssige snigfælder – og her holder Andreas sig ikke for fin til at håne 

embedsmænd, ministre og andre, der måtte have sat deres fingeraftryk på disse love og regler.  

Andreas deler generøst sine tanker med os om økonomi i meget bred forstand: Med udgangspunkt i 

hverdagen bliver vores allesammens privatøkonomi, erhvervsøkonomi, samfundsøkonomi og 

verdensøkonomi høvlet igennem og afluset med den humoristiske tættekam. Og dét bliver ikke 

kedeligt! 

  

Blandt andet får du svar på nogle af livets helt store spørgsmål: 

  

- Hvorfor bliver revisorer ikke fotomodeller? 

- Er der en sammenhæng mellem arbejdstøj og selskabstømninger? 

- Er det en god idé at sponsere et synkronsvømmehold? 

- Hvorfor har nogle mennesker moms i håret... og andre ikke? 

- Er en kassebon i virkeligheden det samme som et bolsje? 

- Hvorfor kan en clairvoyant ikke se de 7 lottonumre til på lørdag? 

- Bliver man lykkelig af at have mange penge? 

  

Andreas har i mange år underholdt rigtig mange mennesker med sine observationer.  

Indtil nu kun ved lukkede og særlige arrangementer. Men nu får alle muligheden..... 

 

Premiere i Teaterbygningen i Køge den 12. maj 2009 kl. 19:30 

 

Yderlige information på www.andreasstahlberg.dk. 

 

 

******* 

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til Andreas Stahlberg på 

email: kontakt@andreasstahlberg.dk eller telefon: 5043 5043. 


