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Nicolaj Coster-Waldau misser  
muligheden for en Emmy
Prisen for bedste mandli-
ge birolle i en dramaserie 
gik til Waldaus “Game of 
Thrones”-kollega Peter 
Dinklage.

EMMY Den danske skuespil-
ler Nicolaj Coster-Waldau 
vandt ikke en pris ved em-
myuddelingen natten til 
mandag.

Danskeren var nomineret 
i kategorien Bedste Mand-
lige Birolle i en dramaserie 
for sin rolle som ridderen 
Jamie Lannister i den pris-
vindende fantasyserie “Ga-
me of Thrones”.

Den pris gik i stedet til 
hans bror i serien, Peter 
Dinklage, der spiller dvær-

gen Tyrion Lannister.
“Game of Thrones” havde 

fået hele 32 nomineringer 
ved årets uddeling.

Det var dog HBO’s an-
melderroste miniserie 
“Chernobyl”, der løb med 
flest af de store priser.

“Chernobyl” vandt prisen 
for bedste miniserie, og 
derudover vandt seriens in-
struktør, Johan Renck, og 
seriens manuskriptforfat-
ter, Craig Mezin for bedste 
instruktør og manuskript-
forfatter.

Nicolaj Coster-Waldau 
kan dog trøste sig med, at 
“Game of Thrones” vandt 
prisen for Bedste Dramase-
rie. /ritzau/

Den danske skuespiller Nikolaj Coster-Waldau var med til Em-
my-uddelingen sammen med sin hustru, Nukaaka Coster-Waldau.
 Foto: Valerie Macon/ritzau Scanpix

FAKTA: Her er årets emmyvindere
Her kan du se et udpluk af vinderne i de største 
kategorier:
* Bedste Miniserie: “Chernobyl”.
* Bedste Dramaserie: “Game of Thrones”.
* Bedste Komedieserie: “Fleabag”.
* Bedste Mandlige Hovedrolle i en miniserie eller tv-
film: Jharrel Jerome, “When They See Us”.
* Bedste Kvindelige Hovedrolle i en miniserie eller 
tv-film: Michelle Williams, “Fosse/Verdon”.
* Bedste Mandlige Hovedrolle i en dramaserie: Billy 
Porter, “Pose”.
* Bedste Kvindelige Hovedrolle i en dramaserie: Jodie 
Comer, “Killing Eve”.
* Bedste Mandlige Hovedrolle i en komedieserie: Bill 
Hader, “Barry”.
* Bedste Kvindelige Hovedrolle i en komedieserie: 
Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”.
* Bedste Mandlige Birolle i en dramaserie: Peter 
Dinklage, “Game of Thrones”.
* Bedste Kvindelige Birolle i en dramaserie: Julia 
Garner, “Ozark”.
Kilde: The Guardian.
 /ritzau/ 

Kitschet dinnerparty  
giver den fuld pedal

“Carnival”. 
Wallmans. 
Cirkusbygningen. 
Torsdage, fredage og 
lørdage til 31. oktober.

DINNERPARTY “This is the 
greatest show!” synger det 
store ensemble i åbnings-
nummeret ved Wallmans 
nye dinnerparty, der har få-
et titlen Carnival. Og man 
må give dem ret: Der er vist 
ikke rigtig noget show i Kø-
benhavn med lige så store 
armbevægelser.

For den får på alle tan-
genter. Her er sang, dans, 
musik, cirkus, trylleri, film, 
glimmer, guldkonfetti, 
hulahopringe og et flyven-
de klaver. Gøgl, gynger og 
guitarer. Kavalergange og 
karaoke. Der er ikke sparet 
på noget, og det hele er lidt 
for meget til at være god 
smag (hvad det så end er).

Men det virker. Konceptet 
fungerer. Man bliver vist 
ind til et bord, får serveret 
mad og får tid til både at 
sludre med de andre ved 
bordet, nyde maden og op-
leve showet.

Vist er det kitsch. Vel nær-
mest som at være til Euro-
vision Song Contest med 

festmiddag undervejs. Men 
rammerne er gode, og Wal-
lmans ved, hvordan man 
skaber en god fest.

Helt grundlæggende er 
restaurant-delen velfunge-
rende. Maden - suppe, ta-
pas, steg og chokolade-
mousse - er lækker, og 
serveringen høflig og effek-
tiv. Lige så professionelt 
eksekveret er showet, der 
bruger hele den kuplede 
bygning. Det ene øjeblik 

foregår det på scenen i 
midten, snart efter danser 
de på bardiskene, inden de 
løber rundt blandt publi-
kum (med direkte transmis-
sion til et par storskærme) 
eller svinger sig over hove-
derne på gæsterne.

Årets show byder blandt 
meget andet på hyldester til 
både Eurythmics og Queen, 
på den overgearede, speed-
snakkende og bundlumre 
showpige Peggy Sued (Abi-

gail Collins), på tryllekunst-
neren Daniel Rosenfeldt og 
måske flottest på duoen Pi-
le ou Face, der på poetisk 
vis tænder lys i store, gyn-
gende lygtepæle.

Der er noget til både øjne, 
ører og maver, og til sidst er 
der natklub med dans til 
midnat. De perfekte ram-
mer til en firmafest.

DAVID ARNHOLM 
dar@ftgruppen.dk

Et af højdepunkterne i showet er det poetiske nummer “Star Catchers”, hvor to cirkusartister gynger i bøjelige lygtepæle. 
 Foto: John reSborn

Showet byder på en hyldest til Queen med hits som “Somebody to Love”, “I Want to Break Free”, 
“We Will Rock You” og selvfølgelig “Bohemian Rapsody”. Foto: John reSborn


