
Praktisk, priser & betingelser.
Booking foretages via kontakt@martincastor.dk eller på telefon: 71990204
 
 
Praktisk: 
Vi medbringer selv eget PA og AV udstyr, medmindre der er tale om større eller særlige events. På 
stedet have adgang til strøm, samt at “scene eller sceneområde” skal være oplyst så jeg kan se 
publikum og de kan se mig!
 
Vejledende priser (disse priser er “fra” priser):

* Vi vil anbefale dig at spørge efter et konkret tilbud, for er vi allerede i området, kan du få et 
godt tilbud.

** Til alle priser tillægges kilometerpenge samt evt. bro og overnatning  
(KUN Jylland Sjælland).

*** Kopi af videooptagelse kr. 1000,- pr. DVD (tilsendes indenfor 3 hverdage). 
 

BETINGELSER:  
 
ANNONCERING 
Al annoncering skal skriftligt godkendes af Martin Castor eller dennes management, for at forhindre 
eventuelle misforståelser eller forkerte anvisninger vedr. optræden.  
 

Shows Hypnoseshow Mentalist Foredrag
Hverdage (Man – tors) 
fra 09:00 – 17:00

5000,- eskl. transport 4000,- eskl. transport Spørg efter et tilbud.

Hverdage (Man – tors) 
fra 17:00 – 24:00

6000,- eskl. transport 5000,- eskl. transport Spørg efter et tilbud.

Weekend (fre – søn) 
samt helligdage fra 
09:00 – 24:00

7000,- eskl. transport 6000,- eskl. transport Spørg efter et tilbud.

mailto:kontakt@martincastor.dk


TEKNISKE & PRAKTISKE FORHOLD VEDRØRENDE ARRANGEMENTET 
Nedenstående tekniske rider skal opfyldes/overholdes af arrangøren. 
 
a) Det anførte tidspunkt i bookingen skal overholdes af arrangøren og kan max. flyttes 15-30 minutter frem 
eller tilbage EFTER AFTALE. Ændringer til start-tidspunktet kan udelukkende aftales mellem arrangør og 
Martin Castor. Ved for lidt publikum kan starttidspunkt udsættes, dette vurderes af Martin Castor. Ved 
hypnoseshow kræves der minimum 50 personer, mentalistshow kan udføres for grupper fra 6 personer og 
opefter.  
b) Arrangøren bedes venligst sørge for adgang til et uforstyrret rum til omklædning/forberedelse med adgang 
spejl, toilet den optrædende, samt at der skal være adgang til lokalet 60 min før start, så dette kan sættes op 
uforstyrret samt udføres lyd og lysprøve. Er publikum allerede i salen, skal dette aftales mellem Martin castor 
og arrangør. 
c) Arrangøren bedes sørge for scene/gulvplads. Til hypnoseshows kræves der plads til min. 10 stole i 
bredden, med 1 meter til hver side, 1 meter bagved, og 2 meter foran. Scenen må gerne hæves af hensyn til 
publikum, og hvis den hæves skal scenen skal være stabil og holdbar af hensyn til sikkerheden af de 
deltagere der er i hypnose. Mentalistshows kræver kun lidt plads, men udelukkende med publikum foran, og 
gulvplads med plads til 6 personer. 
d) Arrangør sørger for stoleopstilling for publikum. Lige rækker med midtergang ved hypnoseshows, 
underordnet ved mentalistshows. 
e) Scenen skal kunne være lyst op ved mørke lokaler og større publikum, evt. lysudstyr sørger arrangør selv 
for. Er der alm. lyst og belysning er dette ok. 
f) Ved shows efter kl. 22, og mere end 100 km fra Odense skal arrangør være indstillet på at sørge for 
overnatning efter aftale. 
 
Hvis der er punkter i denne kontrakt der ikke kan opfyldes bedes De kontakte  
Martin Castor eller management på  7199 0204 hurtigst muligt. 
 
BETALING 
a) Betaling opkræves ALTID FORUD after bekræftet booking, og after bekræftelse for beholder vi os retten til 
at opkræve beløbet selvom der ikke betales til tiden, og ned mislighold af betingelser rotten til ikke at 
optræde med opkræve honorar. 
b) Ved aflysning mindre end 30 dage før, craves filet bleb, og der tilbydes en alternative date ofr optræden. 
 
ØVRIGE FORHOLD VEDRØRENDE UDFØRELSE AF SHOWET 
a) Arrangøren skal sørge for min. 2 afkølede kildevand på 0.5 liter uden brus, samt 1 glas. 
b) Ved hypnoseshows må publikum ikke være for påvirkede af alkohol eller lignende, da dette hindrer 
brugbare emner blandt publikum, og derved ødelægger showet. I tilfælde af forstyrrende elementer er det 
arrangørens pligt at fjerne disse. 
c) Martin Castor forbeholder sig rettigheden til at filme hele showet til eget brug og af sikkerhedsmæssige 
hensyn. En eventuel kopi kan efterfølgende købes til eget brug. 
 
AFLYSNING / UDSÆTTELSE / FORCE MAJOURE 
a) Skal eventet udsættes/aflyses, kræves dette for arrangør senest 30 dage før aftalt dato og ifølge aftale 
med Martin Castor. Overholdes dette ikke kræves/beholdes fuldt honorar.  
(Se i øvrigt afsnit “d”) 
b) Er betaling ikke indbetalt rettidigt, eller overholdes Tekniske & Praktiske forhold samt øvrige forhold ikke, 
kan Martin Castor undlade at optræde, og stadig kræve fuldt honorar. 
d) Ved sygdom, uheld eller lignende er det Martin Castor’s opgave at underrette arrangør ved 
førstkommende lejlighed for aftale om stedfortræder eller ny dato. Enhver fysisk og eller mental tilstand der 
kan forhindre et godt show, betragtes som værende sygdom & Force majure.  
Honorar tilbagebetales ikke da kontrakten er en bindende aftale, men der tilbydes kompensation i form af ny 
aftale om optræden. 
e) Viser det sig at publikum ikke samarbejder ved hypnoseshows, eller er for påvirket ved vores optræden, 
kan Martin Castor afbryde showet af hensyn til sikkerhed og professionalisme, uden nedslag eller 
tilbagebetaling af honorar.  
f) Hypnoshow.nu stiller selv med lydanlæg der kan spille op til 300 folk op afhængig af lokalet. Ved shows 
derudover, skal arrangør sørge for professionelt lydudstyr.  
g) I de situationer hvor Martin petersen vælger at afbryde sin optræden jf. stk a, d & e, kan der aftales ny 
dato, mod dækning af ekstraomkostninger (kørsel m.m.)


