OFTE STILTE SPØRSMÅL
Etter over 2000 bookinger de siste 13 årene, så er det en del spørsmål som
går igjen. Derfor har jeg svart på de mest vanlige her:
Reiser Erik Mogeno i hele landet?
Svar: Ja, Erik kan bookes til oppdrag over hele landet, og ellers i Skandinavia.
Hvor mye koster et show?
Svar: Det er mange ting som spiller inn når det gjelder pris. Derfor er ikke
priser oppgitt på siden. Hva slags arrangement det er, hvor i landet det er, og
når på året det er, har mye å si på prisen. Noen spesifikke datoer og tider på
året er mer etterspurte enn andre. Send derfor en forespørsel med litt kort
info om arrangementet.
Er det samme pris på offentlige og private arrangement?
Svar: Vanligvis er prisene på private arrangement rimeligere enn på større
offentlige arrangement hvor det er bedrifter og større selskaper som betaler.
Men ved bookinger på tider av året som er veldig etterspurte, så er prisene
ganske like på alle typer arrangement. Ukedager er også ofte litt rimeligere enn
helger. Husk å få med dato, sted og hva slags arrangement det er ved booking,
så får du en riktig pris tilbake.
Kreves det scene for å booke Erik sine show?
Svar: Om scene kreves kommer helt an på arrangementet og stedet det skal
underholdes på. Er det et stort arrangement med mange hundre publikummere så er det absolutt anbefalt med en scene. Er det et mindre arrangement
med færre tilskuere hvor folk sitter nært, så er scene ingen krav.
Trenger Erik mikrofon og scenelys?
Svar: Ja, Erik må ha mikrofon uansett hvor mange som er i salen. Uansett om
det bare er 10 stk inne i en stue så kreves mikrofon. Så lenge det er lys nok til
at publikum ser godt så holder det. Erik kan medbringe både lydanlegg, mikrofon og scenelys om det ikke er på stedet.
Gjør Erik show på engelsk?
Svar: Nei, dessverre så gjør Erik kun show og opptredener på Norsk.
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Kan vi booke Erik og Kalle hjem til oss i barnebursdagen?
Svar: I utgangspunktet så gjør Erik ikke barnebursdagshow lenger. Men ved
perioder hvor det er lite av andre typer show, og ved rolige perioder, så hender
det at han tar på seg noen få oppdrag i barnebursdager i østlandsområdet.
Det er uansett fult mulig å ta kontakt og forhøre seg.
Evt kan Erik & Kalle sende bursdagsbarnet en videohilsen.
Kan Erik flette inn litt intern informasjon i showet?
Svar: Ja, det kan han. Send noen stikkord om bedriften, jubilanten, brudeparet
eller hva det skal være på forhånd. Så kan dette flettes inn i showet så det blir
mer personlig.
Kan Erik & Kalle sende en videohilsen?
Svar: Ja, det kan han. Enten med Kalle, eller noen av de andre karakterene.
Søk opp Erik & Kalle på www.memmo.no, for mer informasjon.
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