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Här finns allt som skall finnas när en trollkarl kommer
på besök, fantastiska tricks, mystiska lådor och
naturligtvis massor av skratt, jubel och mysterier.
Ibland får barnen hjälpa till att trolla och ibland tror
de att de ser hur det går till, men vänta….. nej, så lätt
var det förstås inte! John Martin är en av Sveriges i
särklass bästa barnunderhållare vilket gör denna
show till en garanterad succé för alla barn –eller
familjearrangemang!
FAKTA
Medverkande: John Martin (+ eventuellt en tekniker).
Foto/Affisch: finns för nerladdning. Vi skickar inte ut
tryckta affischer.
Målgrupp: Familjeföreställning. Barnunderhållning + 6
år till ca 12 år. Grundskola, sär/träningsskola, fritids
och liknande.
Publikantal: från minst 15 personer till ca 80 - 100
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 10 min.
Rivtid från scen ca 10 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

"I lördags var det trollerishow på programmet - en
barn och familjeshow av och med John Martin där
publikkontakten med de hänförda småttingarna i
publiken var på topp från första till sista trick"
Örnsköldsviks Allehanda
”John Martin startade sin show i ett rasande tempo
och trollband alla elever som var närvarande! Vid ett
flertal nummer lurades alla barn av trollkarlen att
tricket hade gått fel eller att barnen genomskådat
honom, men det var en del av numret då han därefter
genomförde sitt trick riktigt professionellt! Efter
uppträdandet blev det många diskussioner ute i
klasserna om hur han gjorde de olika tricken! John
Martin har en enastående förmåga att fånga barn, i
varierande ålder, på ett riktigt strålande sätt! Alla
barn på skolan var mer än nöjda med John Martins
uppträdande! Jag kan varmt rekommendera John
Martin om ni funderar på att anlita en trollkarl!!!”
Jimmy Andersson, Fagerviks skola
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