
Underhållande på nära håll 
med Klas Andersson



Om du är ute efter att ge dina gäster en exklusiv upplevelse så behöver du inte leta längre! 
Ingenting bryter isen som när rutinerade close-up magiker Klas Andersson som bjuder på 
häpnadsväckande magi mitt framför ögonen på dina gäster! 

Minglande Close-up Magi...
Klas har mer än 15 års erfarenhet av minglande close-up magi, och hör till det absoluta toppskiktet 
av minglande underhållare i Sverige idag. Som minglande magiker skapar Klas en närkontakt med 
gästerna som få artister 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 underhållning på riktigt nära håll!

Minglande Close-up magi är den perfekta underhållningen till fördrinken, vid middagsborden och på 
mängder av olika kundevent som tex öppet hus, invigningar av nya lokaler, konferenspausen...

Close-up Magi i mässmontern...
Klas står i er monter och bjuder på informella shower 
där gästerna får uppleva fascinerande magi på en arm 
längds avstånd. Det lockar besökare till er monter och 
gör att ni syns mer och skapar en snackis.

Close-up Magi Show...
Klas bjuder på upp till 30 min show som en happening där 
gästerna blir bjudna på interaktiv och väldigt personlig 
underhållning på riktigt nära håll! Passar för grupper med 
upp till 30 gäster.

Close-up Magi är underhållning som
 -dina gäster pratar om 
 -skapar en härlig stämmning 
 -ger dina gäster naturliga samtalsämnen
 -genererar skratt och applåder
 -fungerar lika bra vid fördrinken som vid middagsborden
 -är det perfekta komplementet till scenunderhållning
 -fungerar oavsett klientel
 -drar mer besökare till mässmontern 
 -alltid levererar och ger bra impact 
 -skapar en känsla av exklusivitet

Pris för Close-Up Magi. 
Gage: 12.500 kr + moms
Utanför Stockholm kan kostnad 
för resa, kost o logi tillkomma. 

www.klasmagiker.se/close-up-magi


