
Middagsunderhållning med Klas Andersson.
För dig som vill boka händelserik, skrattframkallande och annorlunda 

underhållning med en karismatisk entertainer!



Klas Andersson är en modern varietéartist / magiker / underhållande artist som levererat 
underhållning till svenska och internationella företag, organisationer och föreningar över 
hela Sverige och Norden i över tjugo år. 

I Tricks & Konster bjuder Klas på middagsunderhållning som består av flera delar: Mottagande i entrén, 
happenings vid borden och scenunderhållning. Detta skapar en innehållsrik kväll med en mängd olika 
upplevelser för gästerna!  

Nedan följer ett exempel på upplägg som passar lika bra för en buffé som vid en tre-rättersmiddag! 

1. När gästerna anländer - Eldjonglören
Redan i entrén får gästerna uppleva kvällens första happening. De möts av en elegant klädd eldjonglör 
som hälsar alla varmt välkomna.

2. Introduktion - Uppvärmning!
När gästerna precis har satt sig till bords är det dags för kvällens första showinslag där Klas välkomnar
gästerna och presenterar sig själv på ett underhållande sätt. En rolig, visuell och engagerande start på
middagen!

3. Under middagen - Close-up Magi
Under middagen så bjuder Klas på exklusiva show-
er nu direkt vid middagsborden. Gästerna får vid 
sidan av god mat njuta av en rutinerad minglande 
magiker som bjuder på magiska mirakel och här-
liga upplevelser. 

4. Under middagen - Styltservitören!
Klas dyker senare under middagen upp 
som den 3 meter långe styltservitören! 
En mycket uppseendeväckande och un-
derhållande upplevelse när Klas serverar 
några av gästerna vin från ovan. 

5. Till kaffet - Scenakten!
Klas avslutar kvällen med att bjuda på en 
blandning av sköna trollerier, skruvade 
varieté-akter och avväpnande situations-
komik! Gästerna får uppleva en avslapp-
nad och lekfull scenakt där det alltid är 
nära till publiken...och skratten!

Pris för ovanstående upplägg
Gage: 19.000 kr + moms
Scenteknik: Kostnad för teknik 
baseras på lokalens storlek och 
antal gäster. Begär offert för 
exakt pris

www. klasmagiker.se/tricks-konster


