Erik Mogeno gjør show for alle aldere, både barneshow krydret med
morsomheter for både barn og voksne eller rene humorshow beregnet
på et voksent publikum. Book Erik til en morsom opplevelse på scenen
eller i bedriften - løft ethvert arrangement til nye høyder med Erik &
Kalle sitt humorunivers - eller lag en gøyal humorvideo for sosiale
medier. Etter over 2000 forestillinger er Erik Mogeno klar til å
underholde på ditt arrangement.

SKOLER OG BARNEHAGER
Det er også mulig å booke Erik Mogeno til et besøk på skolen. Enten
det er barneskole, ungdomsskole, Videregående eller høgskole så
tilpasser han et opplegg som passer for akkurat dere.
Det å kunne få en 7 klassing til å bli underholdt av det samme som en 1
klassing er svært vanskelig, og veldig få som klarer. Dette er Eriks fagfelt,
og mestrer dette med glans. Da hans mest vanlige referanse etter show
er «Dette var jo like gøy for alle aldre»
Showet kan gjennomføres i et klasserom, gymsal, aula, eller ute i
skolegården. Mange av barna/ungdommene vil kjenne igjen Erik fra
Tv skjermen og sosiale medier, noe som gjør et besøk på skolen veldig
populært. Om elevene har om et spesielt tema på skolen, kan dette
flettes inn i showet, så det blir en del av undervisningen.
Erik blir også mye booket til klasseavsluttninger, og her kan opplegg og
tekster tilpasses til klassen. Tenk deg elevenes reaksjon hvis f eks læreren eller noen av foreldrene blir tatt opp og tullet litt ekstra med.
Erik gjør også show for de aller minste, som barnehagebarn. Her er det
mest fokus på tryllingen, men det pleier som regel å være med en buktalerkarakter også. Her tror barna at de har avslørt mange av Erik sine
triks, men så ender det med at de vil bli lurt likevel. Et show med masse
latter, komikk, og magi.
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