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Anders bygger upp sina shower på två huvudvarianter. Det förekommer dock ofta att
kunder väljer att kombinera dessa två med tex close-up trolleri bland borden till maten
och stand-up trolleri från scen senare på kvällen.
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Stand-up trolleri

Stand-up trolleri

För det lite större arrangemanget
har Anders en mycket uppskattad
show. Här kombineras humor med
trolleri i full fart. Bli inte förvånad
om det på din nästa fest blir just
din tjuga som förvandlas till en
femhundring mitt framför ögonen
på dig. Anders stand-up trolleri gör
succé på allt från barn och familjeevenemang till större företagsjippon!

Close-up trolleri

Close-up är trolleri som utföres några decimeter ifrån åskådarna. Detta
är toppunderhållning så nära att
åskådarna nästan kan ta på stämningen. Denna underhållning passar
utmärkt för en lite mindre grupp eller
vid evenemang där gästerna inte sitter
ner t.ex cocktailpartyn, invigningar,
öppet hus.
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Exempel på arrangemang där trolleri är perfekt som underhållning.
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Låt Era kunder bli riktigt underhållna på nästa kundträff. Efter att ha deltagit i Anders
trick och skrattat tillsammans lär alla fort känna varandra. Succé!!
Att få just din produkt att försvinna förvandlas eller framtrollas ur tomma intet kan bli
en succé på mässan. Anders trolleri är något som drar folk till just din monter.
Låt Anders mingla runt bland gästerna och skapa den perfekta atmosfären. Trolleri
ger folk något att prata om och det bryter isen.
Personalfesten behöver alltid ett underhållande inslag som samtidigt engagerar och
fascinerar, här får Ni allt på en och samma gång! Varför inte kombinera med lite
close-up trolleri bland borden under maten och senare på kvällen en stand-up show
från scenen?
Födelsedagsbarnet kommer garanterat inte att glömma denna dag. Födelsedagsbarnet
kan få vara huvudperson igenom hela showen. Att Anders kommer som en hemlig gäst
brukar alltid sluta med succé.
Varför inte avsluta konferensens tuffa arbetspass med lite trolleri. Det ger garanterat
deltagarna något annat att tänka på!
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