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Sjove festbilleder og forrygende underholdning til festen!

Er du på udkig efter en alternativ fotograf til festen? Èn der både
foreviger ’de helt store smil’, tager fusen på gæsterne – og sparker
humørbarometeret helt i top?

Så er det Fupfotografen, du skal hyre!

Med Fupfotografen er du garanteret forrygende underholdning og anderledes sjove
festbilleder.  Indrømmet! Fupfotografen er fup … men bare rolig, billederne er skam ægte
nok. Og de er med garanti en hel del sjovere end traditionelle festbilleder.

Herunder finder du alt hvad der er værd at vide om underholdningen. Se her..

Læs mere om…:

Hvordan underholdningen foregår

Hvad andre siger om denne underholdning

Om underholdningen er noget for dig

Hvad du får ud af at booke Fupfotografen
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Praktisk information om underholdningsindslaget

Hvordan du booker underholdning med Fupfotografen

Hvordan du kan få gratis rådgivning om underholdning

Sådan foregår underholdningen
Fupfotografen dukker op til festen på det aftalte tidspunkt – præcis som en ”professionel”
fotograf. I starten tror festdeltagerne, at han er en ægte fotograf – og lader sig lystigt
rive med.

Han går direkte i gang med at henvende sig til de første af dem, og blitzer løs, alt i mens
han giver festdeltagerne nogle forfriskende kommentarer med på vejen.

Langsomt bliver hans bemærkninger mere og mere kække og festdeltagerne er typisk i
meget i tvivl. I tvivl på en måde, hvor de ikke ved om Fotografen er ramme alvor eller om
de er deltagere i skjult kamera.

I takt med at hans ønsker til motiverne bliver mere og mere besynderlige og komiske,
går det op for gæsterne, at nogen har taget fusen på dem – og at de i virkeligheden er
hovedpersonerne i ”Skjult Kamera” live.

Efter at have foreviget diverse festdeltagere indledningsvis, så får Fupfotografen en gæst til
at slå på glasset, hvorefter hantager ordet i jeres forsamling for en stund.

Hans billeder og generelle adfærd bliver herfra mere og mere skør og morsom – og
gæsterne går fra undren, til forbløffelse, og videre til de vildeste grin.

Afslutningsvis er festdeltagerne ikke længere i tvivl om, at de været udsat for ”skjult
kamera live” og at der fra Fupfotografens ankomst har været tale om underholdning.

Han slutter af med sit helt eget finalenummer, hvor flere af festdeltagerne bliver ”snydt” og
overrasket på den sjoveste måde.

Glæd dig til at opleve de mange sjove ansigtsudtryk og skøre poseringer – og ikke
mindst øjeblikket, hvor 10-øren falder – og latteren spreder sig som en steppebrand i
lokalet. Så er der for alvor dømt fest!

Med andre ord … underholdning til festen med Fupfotografen er anderledes, original
og skøn komik, der på humoristisk vis inddrager gæsterne i indslaget.

Resultat? Masser af grin og glæde – og de sjoveste festbilleder, som du får tilsendt
efterfølgende i elektronisk form.

TIP! Du kan nemt overtale Fupfotografen til, at inkludere dine stikord og historier om
festens hovedperson eller udvalgte gæster i indslaget.

Lyder underholdning med Fupfotografen som noget for dig? Så send din gratis
forespørgsel nu!
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Nysgerrig på hvad andre siger om underholdningen?

Det andre siger om denne underholdning
”Et helt genialt indslag”
“Kære festkomiker. Tak, tak og atter tak. Vi havde en forrygende aften takket være din
indsats som Fupfotografen. Hold op hvor var det sjovt – og ja der var mange der ville vide
hvor jeg havde bestilt dig henne  Tak for et helt genialt indslag.”
Katrine, Slagelse

”Det var forrygende at opleve dig
“Tusind tak for en fantastisk indsats/ forestilling til vores fest. Det var forrygende at opleve
dig – og vores gæster nævner dig alle sammen som en stor oplevelse. Vi havde en helt
fantastisk dag med de dejligste, sjoveste og mest feststemte mennesker, vi kunne ønske
os – og humøret fik bare endnu en tand opad, da du gik i gang. Vi siger også tak for
billederne, som vi kiggede på i går aftes. De er virkelig gode. Skønt med sådan et dejligt
minde. Du må ha’ det godt.. held og lykke fremover.”
Janni, Frederikssund

Disse er kun et udpluk af anmeldelser fra mine mange tilfredse kunder. Måske du kunne
tænke dig at være den næste?

Er du usikker på, om denne type underholdning er noget for dig. Så se her…

Underholdningen er noget for dig, hvis du…
Elsker underholdning hvor gæsterne aktivt indvolveres i indslaget
Vil have masser af sjove og meget utraditionelle billeder af gæsterne
Nyder at se på gæsternes og ikke mindst hovedpersonernes reaktion, når de
langsomt opdager, at der er tale om en falsk fotograf der er komiker
Vil booke et originalt festindslag, som de fleste ikke tidligere har oplevet
Vil have det perfekte minde fra festen og underholdningen – i form af de billeder
Fupfotografen tager

Overbevist om at det er noget for dig? Så indhent et gratis tilbud her:

 

Men det er ikke det hele..
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Det får du ud af at booke Fupfotografen
Du kan slappe af og nyde at det ikke er dig, som behøver at være i centrum
Du behøver ikke at bruge energi på at udtænke et sjovt indslag til festen
Du slipper for at bruge en masse tid på at forberede underholdningen
Du får et originalt indslag baseret på dine egne stikord
Du får et indslag der er anderledes end en tale eller en sang
Du får en færdig underholdnings løsning, som du blot kan læne dig tilbage og nyde
Du får udover underholdningen en masse sjove billeder af festdeltagerne

Overvejer du stadig om denne type underholdningsindslag er det rigtige at indhente et
tilbud på?

Brug for lidt flere praktiske informationer? – Så se lige herunder…

Praktisk information om underholdningsindslaget
Underholdningen har en varighed af ca. 30 minutter
Kan målrettes udfra dine stikord & historier
Underholdningen er omfattet af Festkomikeren’s tryghedsgaranti
De billeder der bliver taget i forbindelse med underholdningen, vil du efterfølgende
modtage i elektronisk form. Disse kan du vælge at videregive som en gave eller
beholde til evigt minde
Fupfotografen er et underholdningsindslag og ikke en erstatning for en fotograf.
Han er ikke uddannet fotograf og har udelukkende primært fokus på, at lave sjove
motiver
Fupfotografen har underholdt siden 2004 og her du kan læse mere om personen bag

Udover disse praktiske informationer, så kan jeg afsløre at prisniveauaet for at bestille
Fupfotografen som et underholdningsindslag findes her…

Prisen for at få underholdning med Fupfotografen
Når du sender en forespørgsel på et underholdningsindslag med Fupfotografen, så er det
vigtigt for mig at du kender til prisen. Dermed skal du kun koncentrere dig om, hvorvidt
jeg er ledig på det ønskede tidspunkt.

Det tilbud du modtager (på baggrund af din forespørgsel) vil være omfattet af mine
prisgaranti, som er din sikkerhed for en skarp og konkurrencedygtig pris på et festligt
indslag.

Prisen for underholdning med Fupfotografen inkluderer altid:

Én telefonsamtale om underholdningen forud for arrangementet
Transporttid tur /retur
Omkostninger til brændstof (gratis)
Omkostninger til eventuel broafgift (gratis)
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Underholdning til arrangementet
Muligheden for at tilpasse underholdningsindslaget med dine stikord
Elektronisk fremsendelse af alle de billeder der tages

Prisen for underholdning med Fupfotografen er finder du her:

⇒ Underholdning for private

⇒ Underholdning for firmaer

Indhent dit tilbud nu, så du ved om jeg er ledig til at underholde for dig som
Fupfotografen:

Hvordan du booker underholdning med Fupfotografen
Er du klar til bestille forrygende morsom underholdning med den altid sjove Fupfotograf, så
lad mig vise dig hvordan du bestiller ham..

Send en online forespørgsel, hvor du deler med mig hvilken type arrangementet
der er tale om (eks. et bryllup), hvornår du ønsker underholdningen (dato og
tidspunkt på dagen), samt hvor i landet (postnummer og by) at festarrangementet
skal afholdes

Hvis jeg er ledig på det ønskede tidspunkt, så kontakter jeg dig med et konkret
tilbud på mail eller telefon. Hvis jeg ikke er ledig, så giver jeg dig naturligvis besked
herom – og prøver at anbefale dig en af mine konkollegaer i branchen

Når du har modtaget et konkret tilbud fra mig, så er det op til dig at tage stilling til
dette. Uanset om du ønsker min underholdning eller ej, så vil jeg meget gerne have
en tilbagemelding herom. Jeg tager altid forbehold for booking til anden side, indtil
jeg høre fra dig

Vælger du at bestille mig til at underholde som Fupfotografen til det arrangement du
skal være en del af, så sender jeg dig et linket til min online bookingaftale. Denne
udfylder du og sender til mig – og samtidig accepterer du også mine
bookingbetingelser

Du modtager efterfølgende en kopi af af vores fælles bookingaftale samt nærmere
information om hvordan forløbet bliver forud for underholdningen til arrangementet
med Fupfotografen

Brug for at få en dialog inden du indhenter et tilbud på min underholdning? Så kontakt mig
og få…
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Sådan får du gratis rådgivning om underholdning
Du kan kontakte min impresario (manager) Peter, hvis du:

Har spørgsmål omkring underholdning med Fupfotografen eller andre spørgsmål
Gerne vil vide, om jeg kan underholde på det tidspunkt du ønsker underholdning

OBS: Når du kontakter Peter, så er det meget vigtigt, at du med det samme fortæller
ham, at du ringer vedr. underholdning fra FESTKOMIKEREN.

Kontakt Festkomikerens impresario; Peter, på tlf. 23 83 81 91.
Alternativt kan du sende en mail til: info@festkomikeren.dk

» Tag mig tilbage til toppen af siden

Andre underholdningsindslag du også kan bestille
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