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Du kender ham fra ...
"Stand-up.dk" på TV2 ZULU, "Wivels TV-vafler" på TV3 og bogen og showet "117 ting mænd og kvinder

bør vide om hinanden".

Thomas kan finde på at snakke om:
Ytringsfrihed, danskere og parforhold (+/- børn)

Det vidste du ikke om ham:
Søn af den navnkundige journalist Peter Wivel. Er ihærdigt udstillende collagekunstner og far til 4.

Kort om Thomas Wivel
Thomas Wivel er en af de helt store. Ikke bare på grund af hans medvirken i et hav af tv- og

radioprogrammer, men også på grund af en enorm produktivitet, der tæller bøger, satireudgivelsen
Blæksprutten, adskillige dvd'er og en serie velanmeldte shows. Han var med fra stand-uppens tidlige barndom
i 1991 - og siden har han findyrket sin undrende, lidt provokerende stil, blandt andet sammen med kollega

Povl Carstensen.

Forfatteren Wivel
Thomas er forfatter til flere bøger og skriver ofte klummer og artikler til aviser og fagblade. Han er far til fire,
og måske derfor skrev han i 2006 børnebogen "Svare Sara" - en omvendt Spørge-Jørgen, hvor forældrene
bliver sat på plads. Thomas bidrog desuden sammen med en række andre stand-up-komikere med en
godnathistorie til bogen "Til dig fra os" samt "Stå op" fra 2009. I flere år har han været medforfatter på

Svikmøllen og skriver nu for Blæksprutten. Sammen med Povl Carstensen har Thomas blandt andet udgivet
"Verdenshistorien før og nu", "Hvordan man overlever sin kones graviditet - En Guide til frustrerede mænd"
samt bøgerne "Hvad enhver kvinde bør vide om mænd" og "Hvad enhver mand bør vide om kvinder". Han
har skrevet den satiriske "Hallo!", den kontroversielle debatbog om Muhammedtegningerne "De hellige

køer", har oversat "Bruce Springsteen på turné" og har ikke mindst forfattet den anmelderroste "Tysk humor".

I starten af 2009 gik Thomas atter på scenen på Comedy Zoo med sit onemanshow "Pengene eller livet", der
var indbegrebet af god, klassisk stand up. I 2010 skrev han stykket "Hva´rager det Gud?" til Odsherred Teater

og fik etableret StoryStandUp, en fusionering af Stand Up og Storytelling som ny udtryksform for sin
comedy. 2010 sluttede med transmission fra Falkoner Teatret fra showet Comedy Aid på TV2.
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en enorm produktivitet, der tæller bøger, satireudgivelsen
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godnathistorie til bogen "Til dig fra os" samt "Stå op" fra 2009. I
flere år har han været medforfatter på Svikmøllen og skriver nu for
Blæksprutten. Sammen med Povl Carstensen har Thomas blandt

andet udgivet "Verdenshistorien før og nu", "Hvordan man overlever
sin kones graviditet - En Guide til frustrerede mænd" samt bøgerne
"Hvad enhver kvinde bør vide om mænd" og "Hvad enhver mand bør
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