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DET KOSTAR INTE 
SKJORTAN PÅ 
HOTEL FALKBERGET.

KONFERENSHOTEL OCH UNDERHÅLLNING.
Efter många år i hotell och underhållningsbranschen jobbar nu tvillingarna 
Peter o Jan Wolfhagen ihop. Bra Konferensställen och Underhållning behöver 
inte kosta SKJORTAN. Läs mer på sid 3.

”Kungen” i trappan på Hotel Falkberget Apartments. www.falkberget.se

Absolut

SKaLbOLaG? VEm äR VEm?
Peter och Jan är enäggstvillingar 
och ska vi nu bilda ett bolag i 
äggets tecken så borde det bli ett 
Skalbolag. Vi delar naturligtvis 
eventuell vinst lika 50-50 och går 
det riktigt bra så blir det kanske 
60-60.

Så här är det: Peter driver Hotel 
Falkberget och Jan jobbar med 
underhållning.

--Vad vi gör nu är att samordna 
koncepten. Du är välkommen till 
Falkberget med Din konferens, 
idrottsläger eller bo. Peter ser till 
att Du trivs och ordnar det Du 
önskar. Peter driver Hotel Falk-
berget. www.falkberget.se 
--Vill Du att Jan kommer till 
Ditt företag och underhåller så 
gör han det enligt konceptet här 
i foldern. Konungens goa gubbar 
och trolleri. www.wolfhagen.se

Låter det rörigt?

Bara ring oss så förklarar vi.
Peter är en kvart äldre än Jan. 
Därför kallar sig Peter för origi-
nalet och Jan är alltså en kopia. 
Sedan är det bara frågan om vem 
som är vem. 
En av oss är vegetarian så han 
kallas därför ”den gräslige bro-
dern”.

Du får gissa vem? 

Jan
Wolfhagen



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.

FartFYLLd KomiK 
med troLLeri...

…oCH imitationer.

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.

KUNGLIKT ROLIKT MED Konungen 
OCH ”guBBarna”

Mr Bean

Magnus Härenstam
Bill Clinton

Di Leva

Robert Wells

Håkan Juholt

Zlatan

Carl XVI Gustaf

Bosse Bildoktorn Peter Harrysson Sverker OlofssonCarl Bildt



FÖredrag

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 mag- 
trakten. 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.

”Påverkan”
Få som Du vill. Påverka Dig själv och andra. 

Hotel Falkberget
Du bor på ett 3-stjärnigt hotell för 450:-/ pers i dubbelrum på väst- 
kustens sköna huvudstad Falkenberg. Vi vill välkomna Dig kunglikt 
och med värme. Kolla in hemsidan och ring oss direkt 0346-71 18 80

www.falkberget.se

Hjärtligt 

välkomna!

Peter o Jan Wolfhagen i entrén (vem är vem?)
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VäLKOmmEN aTT 
bOKa JaN WOLFHaGEN

0346-841 00, 0705-274 100,

jan@wolfhagen.se

www.wolfhagen.se

Direkt & Personligen

BiLdKavaLKad

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 före-
bild för många. Massor av skratt.
Håkan Sterner Eventkonsult AB

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

Våra konkurrenter är helt chanslösa.
Jonas Hamlund Ramundberget.

se mer under Referenser på 

www.wolfhagen.se

Brinner av nyfikenhet  
att höra ifrån Dig!!

”Carl Bildt” och Charlotte Perelli 

Joe Labero och Jan

      Jan och Janne Åström ”Bosse Bildoktorn” och Bosse Bildoktorn

Nanne Grönvall och ”Kungen”

Nyheter Kina

I maj åker Jan till Kina i Peking 
och underhåller med 
Konungen och Mr Bean 
samt glad trolleriunder-
hållning. Det är Svenska 
Handelskammaren som 
årligen bjuder in inter-
nationella gäster. Och i 
år har Jan fått äran att 
underhålla gästerna.

”Jag vill också med till Kina. Är i alla fall utrikesminister”.


