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”VÄRNA GOTT
OM BERNADOTTE”
Så skulle jag vilja sammanfatta
min underhållning. Tror att det
mesta går att skämta om och
skoja med, så länge man gör det
med respekt.
Om jag skojar med Bosse Bildoktorn, Konungen, eller har
en åskådare på scen, så är mitt
mål att de ska känna sig trygga
och må bra och att vi kan skratta
TILLSAMMANS och inte ÅT
någon.
Alla ska trivas och känna att detta
var kul utan att någon blir utsatt.
Så vet jag att också den fantastiske Povel Ramel tänkte.
Han har dessutom sammanfattat detta så bra i sin text ”Digga
Darwin”:
”Ät upp Din gröt, sköt om Din
kropp, och Hedra Far och Mor”
Respekt för Dig själv och Dina
medmänniskor.

KONUNGEN
ÄR VARUMÄRKET
INGEN TVEKAN OM ATT ”KONUNGEN”
FORTFARANDE ÄR MITT VARUMÄRKE.
Som ”Konungen” får jag vara med om de mest fantastiska saker som att inviga
torg och byggnader, presentera nya produkter, prisutdelare o.s.v.
Nu i december medverkar jag i Norsk TV i en komediserier med bl.a Jon
Skolmen. 17 november är det premiär på KROG-SHOW i ÅHUS
Läs mer om detta, vad som har hänt och vad som är på gång i detta nummer av
Hagens Nyheter.

Jan Wolfhagen
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Har Du träffat Konungen någon
gång? frågar man ofta mig.
Nej, är mitt svar men ser fram
emot att få underhålla Ers Majestät någongång.
Och detta nummer av Hagens
Nyheter skickar jag också till
Slottet.

”Konungen” I Gyllene salen, Stadshuset Stockholm.
Kan det bli bättre?

www.wolfhagen.se

FARTFYLLD KOMIK
MED TROLLERI OCH
IMITATIONER.

” ”” ”
”
”
Förmåga att
känna av publiken.

Förvandlade en trist
bussresa till 2 timmars nöje.

ABB Rune Kyhlberg

TV4

Perfekt tajming och fingertoppskänsla.
Microcraft AB Borås Camilla Parneving

” ” ” ” ”
Roligaste frukosten
genom tiderna.

Mycket proffsigt.

Mig-Aktuellt

Karin Starrin f.d Landshövding

Kan man sätta prislapp på skratt.
Han är värd varje krona.
Nordiska Skyltfabriken
Thomas Adolfsson

NYA ”GUBBAR” OCH EN ”GUMMA”
De gamla gänget får nu sällskap med CARL BILDT
och MONA SAHLIN. Dessa två är ju otroligt starka
personligheter. Får se hur de platsar i gänget och
vad de ska hitta på i programmet.
är ju också en omtalad man. Just nu
sitter han på bänken och väntar på sin tur att
vara med i showen.

SVENNIS

”

PÅ
GÅNG …
Genom dessa 8 år som underhållare, har jag
mest anlitats av företag av alla de slag, runt
om i Sverige och ibland utomlands.
Många företagare önskar sin underhållning på
engelska. De flesta utländska gäster vet vem
vår Konung är, och hur han ser ut och Mr
Bean håller ännu. Trolleri är perfekt för alla
nationaliteter.
Nyheten i år är att jag ska göra en KROGSHOW
i härliga Åhus i Skåne. Premiär 17 nov.
För andra gången medverkar jag som
konferencier i en Julshow i Varberg med
CHARLOTTE PERELLI och SARA LÖFGREN.

SÅ VÄLKOMNA ...

H O T E L Å H U S S T R A N D P R O U D LY P R E S E N T S

JAN WOLFHAGEN
CHRISTMAS SHOW
M ED U NDER HÅ L L NING AV

ROAD RUNNER BAND

PREMIÄR 17 NOVEMBER. STOR FINALKVÄLL 15 DECEMBER.
Illusionisten, magikern och
imitatören Jan Wolfhagen, med
Road Runner Band.
En sanslöst rolig julshow på den
nyrenoverade Badrestauranten,
ÅhusStrand. Musik, humor och
garanterat otroligt roligt. Möt Jan
Wolfhagens fantastiska gubbar.
En sann skrattfest, kryddad med
ÅhusStrands prisbelönta julbord

samt live music av det legendariska
partybandet Road Runner Band.
En verklig helkväll med mat,
underhållning och musik.
Och julstämning förstås.
Ring och boka på 044-28 93 00
eller läs mer på
www.ahusstrand.com
Det går fort till jul...

SHOWKVÄLLAR:
17, 24, 30 NOVEMBER.
1, 7, 8, 14, 15 DECEMBER.
Ring 044-28 93 00
044-28 93 00 www.ahusstrand.com
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Jag betalar Portot

Kan ett leende höja
aktiekursen 45%?
Javisst. Fullt möjligt.

Hur kommunicerar Du med Dig
själv? Vet Du vad det första Du tänkte
på i morse när Du vaknade?
Kroppen är utskriften på vår mentala
hälsa. Få människor är medvetna om
vilka signaler vi sänder.
Bli medveten om hur Du tänker.

SOMMAR Solen sken i somras.
Här ett jobb med den fantastiske
estradören STEFAN LJUNGQUIST.

RADIO
Här en
bild från
radio med
LISA SYREN.

OSLO
Kungen
hälsar på
hos norska
Kungafamiljen.

Målet är:

Det är med stor stolhet och respekt
som jag har nöjet att presentera två
fantasiska killar och coacher, föredragshållare, kursledare och estradörer.
Har själv haft nöjet att lyssna och gå på
kurs hos Michael och Tomas.
Dessutom har vi träffats och spelat golf
ihop. Min blyghet förbjuder mig att säga
vem som vann.
Titta in på deras respektive hemsida om
Ni söker något oslagbart i världsklass för
att peppa personal, skaffa ett tänk som
skapar lycka och framgång och bättre
resultat. Dessa herrars meritlista fyller
hur många hyllmeter som helst.

Bättre Hälsa.
Bättre Förhållande.
Bättre Team-känsla
Bättre Resultat.

Ref: Bättre kan det knappast bli. Jan
serverar den ena verbala och mentala
godbiten efter den andra. Man kan
inte påstå att Jan serverar sitt allvarliga
budskap på något allvarligt sätt, men
det fastnar där det skall. Förmodligen
i den EQ-märkta delen av hjärnan.
Stöter Du på en ovanligt lycklig
medarbetare så fråga honom eller henne
om Kungens besök på konferensen.
”Borrsvängen” en branschtidning
från Svenska Borrentreprenörernas
Branschorganisation.

MICHAEL SÖDERMALM

www.mti.nu

TOMAS ENHAGER

www.enhager.se
VÄLKOMMEN ATT
AGEN
BOKA JAN WOLFH

Direkt & Personligen
100,
0346-841 00, 0705-274
jan@wolfhagen.se
www.wolfhagen.se

SHOW PÅ ENGELSKA

V-TAB Civiltryckeriet AB 2007

TV-NORGE I december medverkar jag
i en KOMEDISERIE med bl.a JON SKOLMEN.
Kommer kanske också i svensk TV.

Framgång och lycka i livet beror på
känslor till 80%. Känslan visar vi med
kroppen innan logiken hinner med.
Ex nervositet. Den äldsta delen av
hjärnan styr oss så totalt om vi inte
lär oss kontrollera den.

Världsklass

