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Om du är ute efter att ge dina gäster en exklusiv upplevelse så behöver du
inte leta längre! Ingenting bryter isen som en minglande magiker som bjuder
på häpnadsväckande magi mitt framför ögonen på dina gäster!
När du bokar Klas som minglande magiker blir dina gäster underhållna med fascinerande
magi på nära håll! Klas har mer än 15 års erfarenhethet av minglande magi,och hör till det
absoluta toppskiktet av minglande underhållare i Sverige idag.
En minglande magiker/ trollkarl passar vid evenemang när du inte vill ta uppmärksamheten
från dina gäster men samtidigt vill att något skall hända. Minglande trolleri är den perfekta
underhållningen till fördrinken, vid middagsborden och på mängder av olika kundevent som
tex öppet hus mässor och invigningar av nya lokaler.

10 fördelar med minglande magi
»» Höjer stämningen och bryter isen som ingen annan underhållning gör!
»» Skapar en exklusiv känsla när underhållningen sker inför små grupper av gäster.
»» Folk älskar att se väl utfört trolleri – framförallt på nära håll!!
»» Tar extremt lite plats men lämnar ett stort avtryck.
»» Ingen scen eller ljud och ljusteknik krävs, vilket håller nere kostnaderna.
»» Ett bra komplement till annan underhållning.
»» Perfekt när gästerna sitter i olika rum eller när det inte finns plats för en scen.
»» Kan utföras oavsett om det är buffé, 3-rätters, sittande eller stående middag.
»» Kan utföras i alla typer av lokaler.
»» Passar lika bra för svenska som internationella gäster.
»» Magi och komik tilltalar en bred publik.

“Minglande magi liknar ingen annan underhållning, har du upplevt det så vet du hur
spännande upplevelsen är. Minglande magi sker här och nu på en armlängds avstånd
och är interaktivt, förbluffande och väldigt underhållande. Det är nog några av anledningarna till att det är så populärt!”
Klas Andersson Magiker & Underhållare

Om Klas
Klas Andersson är en rutinerad och mycket uppskattad magiker & underhållare som bjuder
på häpnadsväckande upplevelser vid middagar, fester och företagsarrangemang. Genom att
kombinera fingerfärdighetsmagi med stand-up comedy skapar Klas magisk underhållning
med skrattet i fokus!

Du va otroligt uppskattad…
…Stort tack för en fantastisk kväll!
Sebastian L-Rehn, aRway AB
Du leverar alltid...!
Benjamin Ekman, Creative Meetings
...denna fantastiska Klas- vilken underhållare!
Agneta Bäckström, LRF Syd
Gruppen som hade Klas var supernöjda!
…han är ett säkert kort.
Maria de la Motte, Krusenberg Herrgård
Ett riktigt stort, om än sent, tack för underhållningen...
Johanna Frändberg, Frontit
Din föreställning både vid borden och showen var ett fantastiskt bra och uppskattat inslag av gästerna....Jag och alla
med mig tackar dig för en oförglömlig föreställning.
Yvonne Wahlström
Ett axplock kunder:
Ahlsell, AMEX, Apoteket, Arla, Artisttorget, Arena Arrangemang, Aronsborg, Atlas Copco, Banverket,
Bergendal Kurs&Konferens, Bosch, BSC, BT Products, Canon, Carnegie, Catella Corporate Finance,
Cirkusgymnasiet, Cirkus Scott, Cramo, Creative Events, Copiax, Dell, Ericsson, Electrolux, Event City,
Eventhouse, Fortum, Fujitsu-Siemens, GE Capital, Gilead, Holmen Paper, HTF, If Försäkringar, Imagine,
ISS, JM, KLM, Krusenbergs Herrgård, Lindau Production, LRF,Martin Ohlsson, Minnesota Communications, Mötesfabriken, Naturhistoriska Riksmuseét,Nokia, Nova Park, Partyline, PEAB, Pfizer, Reliable
Productions, Rocklunda Sport & Event, Rockstore Engineering, SAS Radisson, Scandic, SEB, Sensia, Siemens, SIF, Skanska, Skebo Herrgård, Socialdemokraterna, Sokos Hotel, South of France Communications,
Specsavers,SSAB, Stadsbiblioteket, Subaru, Svensk Cater, Sveriges Riksbank, Swedbank Finans,SångaSäby,
Telia, Tetrapak, Tieto-Enator, Täby Galopp, Utsikten Meetings, Vin&Sprit, Villa Fridhem, Westers
Catering&Arrangemang, Westinghouse mfl…

www.klasandersson.com, magic@klasandersson.com

