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Är jag vuxen nu?
Lycklig och glad är jag att kunna
fira jubileum i en fantastisk rolig
bransch ”Showbusiness”.
TVÅ saker håller jag på med:
UNDERHÅLLNING. Jag
säljer leenden och skratt till olika
evenemang runt om i landet och
ibland utanför Sveriges gränser.
Det kan vara invigningar av olika
slag, nya lokaler, produkter, torg
och broar. Då kommer jag som
Konungen och förrättar invigningen. Sedan kommer Mr Bean
och Co samt glad trolleriunderhållning för att förgylla festen.

DUKAT FÖR
JUBI LE UM
10 år MED UNDERHÅLLNING RUNT I SVERIGE
OCH UTOMLANDS.
Tiden går snabbt när man har kul. Helt klart har min likhet med Konungen
öppnat många dörrar och Kungen har också blivit mitt varumärke för min
underhållning. Vill bjuda på underhållning över bältet. Därför så är mitt
valspråk: ”Värna gott om Bernadotte”. I Dina händer har Du ”Hagens
Nyheter” och kan Du se vad som har hänt och händer.

FÖREDRAG: Det handlar om
Kommunikation och Påverkan.
Med mycket enkla medel kan vi
göra vardagen gladare och öka
produktiviteten och förbättra
kommunikationen med oss
själva och andra för att få bättre
resultat. Föredraget vill jag göra
så roligt som möjligt. Vi lär oss
saker bättre när vi har kul.
Det är medicinsk bevisat att en
optimist lever 7-8 år längre än
en pessimist. Det handlar om att
bestämma sig och att göra val i
livet. Visst är det enkelt.
Ett barn skrattar 400 gånger/dag.
En vuxen 15 gånger/dag. Vart tar
de 385 gångerna vägen?
Så den bästa komplimang jag kan
få är: ”Jan, du blir aldrig vuxen”.

J an
Wolfhagen

Skansen i Stockholm där 1.200 gäster från utlandet stod på kö för att bli
fotograferade med ”Kungaparet”.

www.wolfhagen.se

FARTFYLLD KOMIK
MED TROLLERI...
Trolleri är den perfekta
isbrytaren på vilken
tillställning som helst.
Jan börjar kvällen med
att mingla runt och trolla
med kort, mynt.
Close-up magic, för att skapa
kontakt och ”plantera in
sig” i publiken. Trolleri
ingår också i showen. Alla
oavsett nationalitet förstår
trolleri. Håll i klockan och
plånboken.

…OCH IMITATIONER.

KUNGLIKT ROLIKT MED KONUNGEN
OCH ”GUBBARNA”
Konungen inviger kvällen och slår ett
slag för de andra ”Goa Gubbarna”,
Mr Bean, Magnus Härenstam,
Peter Harryson, Carl Bildt,
Bosse Bildoktorn, Sverker Olofsson,
Jonas Gardell m.fl.

Mr Bean

Magnus Härenstam

Bill Clinton

Carl XVI Gustaf

Di Leva

Anders Lundin

Bosse Bildoktorn

Carl Bildt

Robert Wells

Peter Harrysson

Sverker Olofsson

På
gång …
KONSERT MED
JANNE ÅSTRÖM
3 + 4 december blir det Julkonsert
med Janne Åström och Jan Wolfhagen
som konferencier tillsammans med
Höglandskåren i Nässjö.
Förra året blev en succé så därför
vill man köra detta i år också.

Strålande sång, musik
och underhållning.
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www.hoglandskaren.se
JULSHOW I TYRINGE.
På charmiga Tyringe Kurhotell gör Jan en Julshow
med premiär 27 nov. samt den 10+11 dec.
Härligt skånskt Julbord med Show och underhållning hela kvällen.

www.tyringekurhotell.se

FÖREDRAG

”Påverkan”
– Öka din försäljning och framgång i livet
genom att kommunicera rätt och lev längre.
Vi är som ett isberg vi människor. Det som syns ovanför kragen är den sista
station i att tolka och förstå ord och gester. Ett ord t.ex. känns först i magtrakten. Det är där reaktionen av ordet sker blixtsnabbt och skapar en process
i kroppen innan logiken i hjärnan hinner bearbeta informationen. Ex. så blir
vi nervösa, rädda och svettas innan vi förstår varför. KÄNSLAN är som en
MISSIL som träffar oss. Tolkningen är som en SNIGEL i långsam fart upp
mot logiken i hjärnan. Ibland kommer snigeln aldrig fram till hjärnan.
Vi säger ju dumma saker utan att tänka efter före.
HAR JAG UTTRYCKT MIG KLART?
(jag sa inte: Förstår Du mig?. Det är mitt ansvar att uttrycka mig tydligt och inte Ditt.)
KÄNSLOR STYR ALLA BESLUT.
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Lisa Syrehn och ”Kungen”

Tomas Ravelli och ”Kungen”

Sverige

Jag betalar Portot

MÄSTARE PÅ SCEN
Jan är ett ex på hur proffs arbetar.
Han skapar på ett naturligt och
otvunget sätt god kontakt med
publiken. Med naturlig pondus
får han total uppmärksamhet.
Hans förmåga att vara rolig utan
att vara snuskig borde vara en förebild för många. Massor av skratt.
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DEN BÄSTE VI HAFT…
Jan är den bästa föreläsaren vi
haft på Ramundberget i sälj och
kommunikation. Nu kan vi sälja
vad som helst till vem som helst
och ni kommer att tycka att vi ger
den bästa servicen - Nånsin!
Tänker inte säga vad vi diskuterade.
Det är vårt hemliga vapen

Kent Nilsson, Sanna Nielsen, Jan och Lasse Lönndahl.
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Våra konkurrenter är helt chanslösa.
Jonas Hamlund Ramundberget.

se mer under Referenser på

www.wolfhagen.se

”Carl Bildt” och

Charlotte Perelli

Nanne Grönvall och ”Kungen”

Joe Labero och Jan

”Robert W
ells”

och Robert

Wells

Brinner av nyfikenhet
att höra ifrån Dig!!

Direkt & Personligen

Torbjörn Nilsson och Jan

”Bosse Bildoktorn” och Bosse Bildoktorn

show på engelska
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Välkommen att
boka Jan Wolfhagen

