


Klas Andersson är en karismatisk och fingerfärdig entertainer som har underhål-
lit svenska och internationella företag, organisationer och föreningar över hela 
Sverige och Norden i mer än 15 år. 

Genom att kombinera magiska mirakel, situationskomik, publikinteraktion med 
värme och  humor, spetsat med en och annan skruvad varieté-akt, skapar Klas 
personlig underhållning med skrattet och glädjen i fokus!

Som Close-up magiker skapar Klas en närkontakt med gästerna som få artis-
ter kan matcha.  Klas unika förmåga att interagera med gästerna skapar en skön 
atmosfär för hela arrangemanget, och det dröjer inte länge förrän hela lokalen 
bubblar av skratt och glada utrop när gästerna blir bjudna på fascinerande och 
komisk underhållning på riktigt nära håll! Perfekt underhållning vid fördrinken 
och under middagen, perfekt i mässmontern och som en exklusiv Close-up Show 
för det lilla sällskapet. 

I scenshowen får gästerna uppleva en skön mix av  avväpnande humor, situ-
ationskomik, publikinteraktion och fascinerande trolleri och varieté-akter. En 
scenshow med en rutinerad entertainer som har lika nära till publiken, som till 
skratten. En scenshow med Klas passar perfekt som avslutning på middagen på 
företagseventet eller som ett skönt avbrott på konferensen. 

Om du vill fylla ditt nästa event med fascinerande magi, spännande varieté-
akter, träffsäker verbal humor och publikinteraktion - då ska du boka Klas 
Magiker!

Boka underhållning till 
företagseventet...

...underhållning med skratt, glädje 
och häpnadsväckande magi!





Ingenting bryter isen som en min-glande close-up magiker som bju-der på häpnadsväckande magi mitt framför ögonen på dina gäster!

Glada utrop, skratt och applåder hörs runt 

om i lokalen när dina gäster blir bjudna på 

fascinerande magi-underhållning på riktigt 

nära håll. Upplevelsen med Klas blir för 

många ett minne för livet!





Showen är en skön mix av magi, hu-

mor och publikmedverkan. Det är 

modern underhållning med glimten i 

ögat som tilltalar en bred publik!

En scenshow passar perfekt på din middag, på företagsfesten, prisut-delningen eller som ett inslag på konferensen!



Du va otroligt uppskattad…
…Stort tack för en fantastisk kväll!
Sebastian L-Rehn, aRway AB

...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

Din föreställning både vid borden och showen var ett fantas-
tiskt bra och uppskattat inslag av gästerna....Jag och alla med 
mig tackar dig för en oförglömlig föreställning.
Yvonne Wahlström

Klas är en väldigt skicklig underhållare som fängslade vår 
publik med sin magi!...Vi kan starkt rekommendera Klas för 
att stämningen skall hamna på topp! 
Tina Tassirnafas, UCS

Tack för igår och alla var jättenöjda fast, såsom jag, förbryl-
lade och arga för vi vet alla att man kan inte göra det du gör!
Sussi Jonsson, If Försäkringar 

Det var idel lovord och alla tyckte det var grymt kul med dig 
på festen!
Urban Orzolek, Urban Deli

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, Clarion, Cramo, Creative Meetings, Copiax, Dell, Ericsson, Electrolux, Event City, Eventhouse, Eventgroup, 
Fortum, Folksam, Fujitsu-Siemens, GE Capital, Gilead, Holmen Paper, HTF, If Försäkringar, Imagine, ISS, JM, KLM, 
Krusenbergs Herrgård, Lexmark Readit, Lindau Production, LRF, Martin Ohlsson, Minnesota Communications, 
Mötesfabriken, Naturhistoriska Riksmuseét, Nokia, Nova Park, Partyline, PEAB, Pfizer, Reliable Productions, Rock-
lunda 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, 
Urban Deli, Utsikten Meetings, Vin&Sprit, Villa Fridhem, Westers Catering&Arrangemang, Westinghouse mfl…

Om Klas
Klas Andersson är en rutinerad och mycket uppskattad magiker & underhållare som bjuder på 
häpnadsväckande upplevelser vid middagar, fester och företagsarrangemang. Förutom ota-
liga företagsfester och andra typer av event har Klas även jobbat bla på Wallmans Salonger i 
Köpenhamn, med Wallmans på turné och på Cirkus Scott.

www.klasmagiker.se


