
HUSKONSERT MED MIKE BECK

Takk for at du er interessert i å arrangere en huskonsert med Mike Beck!
Mike har spilt og turnert over hele USA i mange år, men han setter også stor pris på å spille i private settin-
ger for en mindre gruppe mennesker. 
Denne guiden vil gi deg viktig og verdifull informasjon og tips til hvordan man gjennomfører en huskonsert, 
slik at det blir en flott og minnerik opplevelse,  både for deg som vert/vertinne, for gjestene dine og for 
Mike.

Les nøye igjennom alt sammen - også dersom du har arrangert huskonserter tidligere. Da er vi sikre på at 
vi har et felles utgangspunkt for å stille spørsmål og avtale nærmere tidspunkt og opplegg.

#1: HUSET
Mike har spilt huskonserter i dagligstuer, bakhager, på terrasser, i store hus, små leiligheter, låver, foto- 
studio, bibliotek, museum og i helsekostbutikk... Poenget er at ”huset” er et sted hvor du kan samle gode 
venner slik at de kan sitte ned og nyte en halvannen times konsert uavbrutt.
Før og etter konserten kan selvfølgelig mingling skje i andre rom eller andre steder på eiendommen, men 
under konserten er det bra om det plasseres stoler rett foran området der Mike skal stå eller sitte og spil-
le. Det gjør ingenting om det ikke er nok stoler til alle; å sitte på gulveteppet i en fullsatt stue eller på puter 
på plenen i en hage, fungerer fint som ekstra sitteplasser.

#2: TIDSPUNKT
Mange tror at det aller beste tidspunktet for en konsert er fredag, lørdag  - eller kanskje søndag. Mike har 
erfart at også ukedagene kan være fine dager hvor folk kan samles og ha en herlig musikkveld uten at det 
blir altfor sent. 

#3: GJESTENE
For å skape et best mulig grunnlag for en huskonsert, er det best om det er 20-30 voksne gjester tilstede. 
Det er to grunner til dette:

1. Med 20 gjester eller flere oppleves konserten som et spennende og spesielt  arrangement for gjestene.  
    De vil virkelig ha følelsen av å være med på noe unikt og flott.

2. De fleste huskonsertene er basert på at gjestene gir donasjoner i form at et beløp de fastsetter selv -    
     og ikke at Mike får en fastsatt sum. Færre enn 20 personer vil sannsynligvis ikke gi nok betalt til at det 
     vil være hensiktsmessig og finansielt fornuftig å gjennomføre konserten.
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Vår erfaring er at det sannsynligvis er smart å invitere en god del flere enn 20 personer, dersom dette er 
målet ditt. Vanligvis kan man regne med at ca halvparten av de inviterte kommer. Så dersom du vil ha 20 
gjester, invitér 40 osv. 

Har du problemer med å finne mange nok mennesker å invitere, kan det være lurt å samordne konserten 
med en eller flere venner, slik at flere  inviterer gjester til huskonserten.

#4: INVITASJONEN
Inviterer en hel haug av venner, familie og bekjente!
Vi hjelper deg gjerne med tekst til invitasjoner du kan sende ut pr. e-post, på SMS eller på Messenger.
Vi viser deg også hvordan du lager et lukket arrangement på Facebook og inviterer venner til det.
Ønsker du å sende ut en invitasjon i posten, lager vi gjerne en egen versjon i PDF-format som du kan skrive 
ut og sende. Fortell oss hva du ønsker, så tilpasser vi noe til deg.

Huskonsert basert på donasjoner
Teksten i invitasjon vil forklare gjestene dine at huskonserten er basert på donasjoner og hva det betyr. 
Det er viktig at gjestene er klare over at det vil bli samlet inn et valgfritt beløp etter konsertens avslutning.
Vi vil ikke sette en spesifikk pris for gjestene, men oppfordrer dem til å gi i forhold til hvordan de opplever 
konserten. Samtidig ønsker Mike at også gjester som har temporært har dårlig råd, også skal få anledning 
til å oppleve huskonserten uten å ha føle noe press.
Selv om det å avholde konserter er jobben til Mike og måten han tjener til livets opphold på, er det like 
viktig og verdifullt for ham å dele musikken sin med andre som også elsker musikk.

Huskonsert basert på faste avtaler/sponset
Noen ønsker ikke at gjestene skal donere et beløp etter konserten, men vil heller avtale et fast beløp i 
forkant. Dette er vi mest komfortable med i Norge og det er helt i orden dersom du foretrekker denne 
fremgangsmåten. Vanligvis er billettprisen kr 200.- pr. person. Men la oss ta en prat, så blir vi sikkert enige 
om et opplegg og beløp. 

Andre ting vedr. invitasjonen
Fortell gjestene dine om de vil få servering eller ikke. Det er abosultt ikke nødvendig, men kan skape en 
trivelig ramme om du serverer snacks eller en enkel gryterett f.eks. Noen ber også gjestene om å ta med 
en valgri matrett som blir satt på et felles bord. Veldig sosialt og hyggelig!

Det er viktig at du ber om svar fra de du inviterer. Dersom du bare ber dem ”komme innom  om det passer”, 
vil du nok oppleve at veldig få kommer. En huskonsert med Mike Beck er stor stas og veldig få forunt å 
oppleve. Det er dessuten mer forpliktende å gi beskjed om at man kommer. Dersom du i tillegg ber om 
betaling på forhånd, er du sikret et godt oppmøte.



TAM TAM MANAGEMENT
Tam Tam @ The Farm AS
Kari Meyer
Tlf.: 908 49 441
E-post: kari@tamtam.no
www.tamtam.no
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#5: KONSERTEN
Mike vil ankomme ca en time før gjestene begynner å komme, for å sette opp utstyr og eventuelt sjekke 
lyd. Når gjestene ankommer vil Mike vil være sammen med dem og bli litt kjent med dem i ca en time før 
konserten starter. Gjestene finner side plasser, den som har invitert ønsker velkommen og sier noen ord 
om Mike før konserten starter. Mike spiller i ca. 1.5 timer.

Når konserten er ferdig, avslutter verten/vertinnen med å takke for konserten og takke alle gjestene som 
kom, og minne om donasjonen som da gjennomføres ved at en eske, boks el.l. sendes rundt. 

I noen tilfeller vil Mike også tilby sin siste CD for salg, selvfølgelig signert med en personlig hilsen. 

Her er et forslag til hva du kan si etter konserten:

” Tusen takk til dere som kom og hørte på Mike i kveld. Jeg håper dere hadde det like hyggelig som meg. 
Jeg vil bare minne om at dette er en huskonsert basert på donasjoner. Det du eventuelt gir i kveld, går 
utelukkende til Mike og viser vår takknemlighet for den flotte opplevelsen han har gitt oss. Jeg setter 
esken her og oppfordrer dere til å gi med med raushet. Tusen takk igjen!”

Etterpå er vi sammen en stund til gjestene begynner å reise hjem.


