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En show för alla former av event fylld med en skön
mix av magi och komik i ett högt tempo!
I nära kontakt med publiken bjuder John Martin på en
underhållande show utan gränser som bäst liknas
med en stand up comedy show med massor av
trolleri. Det finns inga glittriga lådor eller
guldbeslagna kavajer, däremot en inspirerande
blandning av humor, förstklassigt trolleri och inte
minst John Martins stora personlighet.
Mycket sker i samverkan med åskådare ur publiken
och med deras ägodelar.
Skratt och jubel avlöser varandra!
Ett säkert kort föra alla events och arrangemang.
John Martin anpassar showen efter er lokal och
publikmängd, allt ifrån en intim och nära föreställning
till en större scenshow
FAKTA
Medverkande: John Martin (+ eventuellt en tekniker).
Foto/Affisch: finns för nerladdning. Vi skickar inte ut
tryckta affischer.
Målgrupp: + 16 år (kan dock ses även av yngre),
krog/nattklubb, fester, företagsevent, kick-off,
festival och liknande event.
Publikantal: från ca 8 personer till ca 150 personer.
Speltid: ca 30 minuter.
Spelyta: 3 x 2 meter fri yta. Scen behövs inte vid färre
än 40 personer.
Takhöjd: 2,20 meter.
El: ett uttag 220V/10 A i absolut närhet av scenen.
Byggtid/ Rivtid: backstage 60 min/på scen ca 5 min.
Rivtid från scen ca 5 min.
Mörkläggning: krävs ej.
Bärhjälp: två starka vuxna till/från bil fram till scen.
Parkering: arrangören skall bistå med fri parkering.
Övriga frågor: kontakta oss via
073-03 77 284 - management@johnmartin.se

"Vi i IFK Östersund engagerade John Martin vid vår
årliga "Höstfest" för förenings herr- och damlag,
funktionärer samt sponsorer. Och vilken succé det
blev!! Med fantastiska tricks och roliga kommentarer
trollband han den 120 personer stora publiken.
Denna show kan varmt rekommenderas!!"
Thomas Fessé, IFK Östersund
"Helt klart imponerad av ditt framträdande. Proffsig
med en blandning av ironi och glädje. Du bjuder på
dig själv och får dina gäster att skratta och gå in med
intresse för showen. Kunden i fråga var mycket nöjd
över överraskningen och de tyckte showen var
mycket bra!"
Katarina, Hussborgs Herrgård
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