Underholdning for næringslivet
Det er de nære ting som gjør størst inntrykk. Når noen får deg til å
brøle av latter eller drømme deg bort til vakker musikk.
Slike opplevelser gir avkobling, samhold og skaper ny energi!

Klaus Sonstad “utnyttet” på det groveste!
Da Klaus Sonstad sa ja til å være gjest i programmet “Er dette morsomt?” på TV2 hadde
han neppe tenkt at han selv skulle være en del av underholdningen på scenen. Og i alle
fall ikke være den som ble ledd mest av! ...og har ikke Haakon oppdragsboken full av
firmafester, tror vi nesten han bør bytte manager.
Tor Marthiniussen
TV2

Haakon Esplo

Esplo was a proff. He even handled the unexpected delay of the fire alarm and
unfavorable circumstances (outside, in the rain) very well. Everyone was well pleased
with his show.

Multiartist med nyskapende og
annerledes underholdning!

Alstom

Bestill innslag til konferansen,
kundemiddagen eller firmafesten. Opplev
“human ventriloquism” hvor en av gjestene
overraskende blir forvandlet til buktalerdukke!
Nyt virtuos og vakker musikk.
Alt sydd sammen med magisk humor!
Haakon Esplo får strålende kritikker for sin
allsidighet og varierte show.

Vi er veldig glade for og meget fornøyde med det kunstneriske innslaget i forbindelse
med avslutningen av vår NM-helg i Drammens teater. Ikke bare fikk vi det vi forventet i
varietéforestillingen, men også det lille ekstra (folk lo så de falt av stolen). Vi håper på
flere anledninger til samarbeid.

Jørn Inge Løssfelt
Hovedansvarlig for NM og Fagsjef Interflora Norge AL

Tusen, tusen takk for super underholdning på vårt julebord, det var midt i blinken. Dette
kan vi virkelig anbefale videre til våre gjester og arrangementer i tiden fremover!!!!

Britt Rundbråten
Personalsjef, Thon Hotel Arena

Haakons bidrag på vårt julebord og innflytningsfest var bare så utrolig bra.
Kombinasjonen med trylling, buktaling og nydelig musikk er helt unik, og ikke det de
ansatte hadde ventet seg. Det var en stor overraskelse som alle fikk ta del i, og vil huske
som noe av det morsomste de har vært med på. Vi er så fornøyd, og alle kollegaer gir
sin varmeste anbefalinger til de som ennå ikke har fått oppleve Esplo.

Kari Nygaard
Personalsjef, Wavin
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